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বিজ্ঞীপন 

ভগবানের কৃপায় দীর্ঘ দশ বংসর পরে কবিকম্কণ-চণ্ডী-বোধিনী ছাপা শেষ হুইল। 

এই পুস্তক-প্রণয়নে ধাহাদ্ের নিকট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি তাহাদের অগ্রগণ্য 

স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়; তাহার পরলোকগত অমর আত্মার প্রতি 

আমার অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞঠা ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি। এই পুস্তক-গ্রণয়নের 

স্বযোগ করিয়া! দিয়াছিলেন রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়; আমার 

সশ্রদ্ধ কতজ্ঞতা তাহাকেও জানাইতেছি। তৎপরে রায় বাহাদুর যোগেশচন্্র রায় 

বিদ্যানিধি, ডক্টর স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমৃল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ প্রভৃতি 
পগ্ডিতগণের নিকটও আমার খণ অপরিশোধ্য, াহাদ্দিগকেও আমার শ্রদ্ধাপুর্ণ কৃতজ্ঞতা 

জানাইতেছি। ইউনিভািটি প্রেসের স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রিপ্টার ও প্রফরীডার 
মচাশয়েরাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাহাদের ধৈর্য্য ও সৌজন্তের জন্য 

তাহাদ্দিগকে আমার শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞত| জানাইতেছি। ইউনিভাপ্সিটির এসিষ্ট্যাণ্ট 
রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশ্চ ত্রবুত্ী মহাশ্য, পুরা তাদের কত 
যথো চিত ব্যবস্থা করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন, তাহাকে৪ আমার শ্রদধাপূরণ 

কুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। | 

রমনা, ঢাকা । 

ৃ চারু বন্দোপাধ্যায়। জানুয়ারী, ১৯২৮। 
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কবিকক্কণ-চণ্ী সম্বন্ধে পূর্বালোচন। 

বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা-বিষয়ে নিকেনার সরকার (ঢাক কলেজ- 
হল, ১২৮৬ সাল )। 

বাঙ্গাল! সাছিত্য-__শ্রীকৈলাসচন্ত্র ঘোষ (রায়না, ১২৯২ )। 

বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা_শ্রীরাজনারায়ণ বসু। 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব--শ্রীরামগতি স্থায়রত্ব। 

হিতবাদী ( ১ম বর্ষ)__শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 

অনুসন্ধান ১২৯৯ সালের ২৯ মাঘ, ৩০ ফান্তুন ১৩০১ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ 3 

১৭ ফান্তন ১০৮৭ পুষ্ঠা ;) ৮, ২২ ও ২৯ চৈত্র ১২৩১ পৃষ্ঠা ; ১৩০২ সালের 

৩১ জ্যেষ্ঠ, ৩২ আষাঢ়, ২৯ অগ্রহায়ণ 
1390021 11902211095 ৮০1, 11, 1১. 101. 

ভারতী--১২৯৬ ( মুকুন্দরাম-- শ্রীবলেন্ত্রনাথ ঠাকুর ); ১৩০৫ সাল। 

সাহিত্য--১৩০১ সাল। 

সাহিত্য-_-শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত। 

বলেন্দ্র-গ্রস্থাবলী । 

130106%] 0) 6109 16101) 0906977 4১.1).-1701, এ" রত 7085 0816, 

বঙ্গভাষ| ও সাচিত্য-_-রায়বাহাছর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 

শ্রীমন্ত__অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । 
গন্ধবণিক (মাসিক পত্র )। 

গন্ধবণিক-তত্ব-_-শীগো পালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 

হুগলি ও হাওড়া জেলার ইতিহাস--গ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য । 
মেদিনীপুরের ইতিহাস- -শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্ু। 
ভারতবর্ষ 

0:8100669, 76516দ৮১ ৬০), 93১ 170. 8964-867, 1890: 4& 011001)99 

০0113919099] 210 61068 1601) 0210600'7 01 6109 01011960120 012, 

সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিক।--১৩০১ (মুকুন্দর1ম ও ভারতচন্দ্র--শ্রীরমেশচন্দ্র দত), 

১৩০২ (মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকক্কণ-__শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ) ইত্যাদি । 

১৩২৬ (প্রাচীন বজ্সাঁিত্যে চণ্তীমঙ্গল--শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচাধ্য )। 



২২। গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব--শ্রীহরিদাস পালিত। 
২৩। কবিকম্কণ-চণ্তী__শ্রীনয়নচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ( ইগ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ )। 
২৪। অর্চন1--১৩২৮-১৩৩০ (্রীপ্রিয়লাল দাস কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাবলী )। 

২৫ 1109 109,008, 18518%%১ 9060131, 19] : 13000151565 10. 1307188110০ 

1111. 11525177558 985৮2, 

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এই-_সমন্ত রচনা হইতে মামি উপকরণ সংগ্রহ ও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি; এজন্য 

এই-সকলের রচন্নিতাদিগের নিকট আমার খণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতোঁছ ও 

তাহাদিগকে আমার অদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি। 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 



চণ্তীষঙ্গল-বোধিনী 
( দ্বিতীয় খণ্ড ) 

ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগর উপাখ্যানের টাক! 

জ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 





রত্বমালার নৃত্য (৩৫১_-৩৫৩ পৃষ্ঠা) 

৩৫১ পুষ্ঠ। 

গুর্জরী-_বসন্ত রাগের রাগিণী, গুর্জর দেশে উদ্ভৃত। পূর্ববাহে গেয় ; শ্রীপঞ্চমী হইতে 
ন্মাষ্টমী পর্যন্ত বসন্ত রাগ গান করিবার সময । 

তরল কম্কণ--তরল বস্তর স্ায় সদ।-চঞ্চল নৃত্যপর কঙ্কণ। 

পাখাজু--পার্খ বা পক্ষপাথ ; পাঁখ+আওয়াজ_পাখাওয়াজ। ফা” পথগ্ডাজ, হি” 

পথাওজ । প্রাচীন বাংলায় এই শবের বহু রূপ দখা বায়-- 

পঞ্চসরা পাড়া বাজে পটহ পেখুজে ।-.-মাণিক গাঙ্গুলির ধর্শমঙ্গল 
মৃদ্ মন্দির। বাজে মঙ্গল পেখাজ ।-_মাণিক গাঙ্গুলি । 

ঢেমচা থেমচা বাজে পাথোজ পিনাক ।--কত্তিবাস, লক্কাকাণ্ড 

বিত্ব-অধিকারী-গণেশ । 
পাসুলী-__স5 পাশক -পদভূষণ। ১৭৭ পৃষ্ঠার টাক দ্রষ্টব্য । 

ঘোঘরু-_-স” ঘর্থর(-ক্ষুত্র ঘণ্টা) ৯ঘুজ্ৰ রসুযে পদাভরণ ঘুঙ, থুঙ. বা খুও ঘুর শব্দ করে। 
বৈষ্ণবপদাবলীতে-_ুজ্বর, ঘুঙ্গর, থুঘুর, ঘাঘর (ক্ষুদ্র ঘণ্টার মালা, কোমরের 
অলঙ্কার )। 

৩৫১ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 

বীণা-গুণে তরল অঙ্ুলি--বীণার তন্ীতে অন্থুলি তরল দ্রব্যের স্তায় দ্রুত বহমান । 
দোহার-_সণ ছয়» প্রাণ দুম ৯বাণ ছু'হ, দৌহা'। দৌহার-ছুজনের, উভয়ের । 
তশ্থুর-_তুকী ত্বন্ুর, ত্বঘ্ুরাঁ-তত বা! আনদ্ধ বাগ্যযন্ত্র, তানপুরা! বা তবলা । সণ তুম্ব- 

লাউ; তুমুরু-- প্রসিদ্ধ সঙগীতবিৎ গন্ধর্বব ; ৯তুন্ুরা' - বাস্ঘযন্ত্র তানপুর1 । 

ঠমক-? বাছযন্ত্র। 

৩৫২ পৃষ্ঠার পাঠীন্তর 

কাচে--স০ কাচ-শিক্যা-কাচঃ শিক্যে মণৌ।-মেদিনী। শিকার মতন ফালি 

কাপড়। স- কক্ষা৯স- কচ্ছ৷ (-পরিধানাঞ্চল, পশ্চাৎ অঞ্চল )১ কাছা, কাছ, 

কাচ-নপরিচ্ছদ, সজ্জা; ভঙগী। পা? কচ্ছা, প্রাণ কচ্ছ, হি” কাছ। প্রঃ. 

চতুর কাছ কাছৈ জব জৈসা। 
তব তঁহ নাচ দিখাবৈ তৈসা ॥-_বিশ্রাম-সাগর । 



৬০৮" কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

সীস মুকুট, কটি কাছনী ।-_-সুরদাস। 

তুরিতে ঘুচাইন্ু নীবিক কাঁচ।-_বিগ্াপতি। 
সাজিয়া কাচিয়৷ সভে হইলা বাহির |-__জ্ঞানদাস 

কবি রামপ্রসাদ দাঁসে গো! ভাবে মা, 

কত কাঁচ গো কাচ ।-_কালীকীর্ভন । 

নাচে--স- নৃত্য প্রাণ নচ্চ৯নাচ। 

জীদ-_-আ জাদ্বল্--চুল-বাধা দড়ি, ফিতা । রেশমী থোপ্না দেওয়া দড়ি, লম্বিত বেণীর 

মুখে থোপ্না পা পর্যন্ত ঝুলে। প্রঃ 

রঙ্গিম জাদ বিথারিল পীঠ ।-_গোবিন্দদাস। 

বেণিয়ে বান্ধল বেনন জাদ। 

উলট কমল ফুটল আধ ॥-_জ্ঞানদাস । 

কুটিল কবরী বেড়ি কুনুমক জাদ ।_-জ্ঞানদাস। 

জাদক কাতি কাতি করি ফুকরই 
বল্লভদাস রহ ধন্ন।--পদরত্বীকর | 

লৈক্ষ ৪স্কার জাদ দিল! চুল বান্ধিবার ।__-গোপীচন্দ্রের গান। 

টাপা-গাভ।- চম্পকগর্ভা-_চম্পক যার গর্ভে আছে। অথবা চম্পক-কলিকার 

আকুতি । 

চুঁড়ি-_সণ চূড়া ৯চুড়, চুড়ি। হি চুড়। করভূষণ, বলয়গুচ্ছ। 
কুলুপিয়! শঙ্খ--আ” কুফল্্-তালা। তালার মতন খিলান শীখা। কুলুপ শবেব 

প্রয়োগ-_গোঁবিন্দদীস, মাণিক গাঙ্গুলি ও জয়ানন্দ করিয়াছেন দেখা যায়। 
নীলা-_-স” নীলকান্ত মণি, নীল হি নীলম্। 
মতি--সণ মৌক্তিক ৯ প্রাণ মোত্বা, মোত্তী ( প্রারুতসর্বস্ব )৯বা- হিণ মোতি। 
তুলাকুটি_? তুলাভরা জামা? 

৩৫২ পৃষ্ঠা 

৩৫৩ পঞ্ঠা 

শঞ্চ--স০ সন্ধি শব্বজ। 

অী--ভ্রী রাগ। আনন্হচক 



রত্বমালার বিলাপ * ৬০৯ 

রতুমালার অভিশাপ (৩৫৩--৩৫ পৃষ্ঠা ) 
“৫৩ পৃষ্ঠা 

লাঞজ--স” লজ্জা । 

ইচ্ছানী নগর-_বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানার অধীন. অজয়নদের তীরে অবস্থিত 
কোগ্রাম হইতে দেও. ক্রোশ দূরে বর্তমান ইছাবর গ্রাম; এর প্রাচীন নাম 

ঈশানী | ঈশানী১ইছানী ; শ১ছ। 
উজবনী-_বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানার মধীন অজয়নদের তীরে অবস্থিত কোগ্রান 

নৃতন-হাট পুরাতন-হাট প্রভৃতি গগুগ্রাম প্রাচীন উজবনী, উজ্ঞয়িনী ঝ উজানী 

নগরের এবশেষ। এই উদ্গানী নগর এককালে খুব সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত ছিল; 

এর উল্লেখ বনু প্রাচীন কাব্যে দেখা ঘায়__মনসামঙ্গলে, পন্মাপুরাণে, চণ্ডীমঙগলে, 

এই নগরের উল্লেখ আছে। মঙ্গলকোট গ্রামের উপর রাজ প্রাসাদ 'ও রাজকর্্মশীল: 

ইত্যাদি ছিল, এবং কোগ্রামের দিকে বণিকৃদের বাপ ছিল বলিয়া অনেকে 

অনুমান করেন। আনুমানিক ১৫৩০ খুষ্টান্দের পরে উজাবনীর নাম কোগ্রাম 

হয়; চৈতগ্ঠমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাস (১৫২৩ সালে জন্ম; গ্রন্রচনার ক্তারিখ 

১৫৩৭ ) সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চৈতন্ঠপন্থী হওয়াতে তীর স্ত্রী স্বামীহীন হইয়া স্বামীর 

গ্রামকে কুগ্রাম আখ্যা দেন; সেই অবধি উজাঁবনী কুগ্রাম, অপভ্রংশে কোগ্রাম 

হইয়াছে বলিয়৷ জনশ্রুতি আছে । 

শিবপদ-অরবিন্দ ইত্যাদি-_-উজানীর বিক্রমকেশরী রাজা শৈৰব ছিলেন; বণিকে বাঁশ 

শৈৰ ছিলেন । বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্র্ব সময় হইতেই গোড়ে ও রাঢ়ে কোমার শৈৰ 
ও জৈন ধর্ম প্রবল ছিল। শৈব প্রভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল) পরে বৌদ্ধ 
£বষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের প্রাছুভাব হয়। 

রত্বমালার বিলাপ (৩৫৪-_-৩৫৫ পৃষ্ঠা ) 
৩৫৪ পৃষ্ঠা 

লোহ---স” লোতক (_লঅশ্র )১ প্রাণ লোমম ১ পাহ। 

এড়াব--স্০ ইড় ধাতু ত্যাগে৯এড় । 



৬১০ . কবিকম্কণ-চণ্ডা 

হাঁছি--সণ হপ্রি প্রাণ ছীঅঃ বাত ইাচি, ও০ ছঙ্ক, হি০ ছীঁক, মণ শীক। সণ হিক্কা৯স” 

ছিক্কা »হিণ ছীকৃন! । 
জেঠি--সণ জ্যেঠী-টিকৃটিকি। 

বাদ--স০ বাঁধা । যাত্রাকালে হাচি-টিকৃটিকির শব্দ অশ্ভ নিমিত্ত বলিয়৷ তাহা! গমনের 

বাধা । ১০৭ পুষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য । 

[ফরি ন| গেলাঙ ঘরে--১) নৃত্য করিতে আসিয়৷ অভিশপ্ত হইয়া মর্তে মানুষজন্ম লাভ 

করিতে যাইতে হইতেছে, ঘরে ফিরিতে পারিলাম ন1; (২) বাত্রাকালে বাধ! 

পড়িলে ঘরে ফিরিয়া গিয়। পুনরা় যাত্রা করিলে দোষ খণ্ডে ; তাহা করি নাই। 

হয়--হইয়ো । 

তোমার কিন্করী হব--নৈতিক অবনতির একশেষ। যে অত্যাচারী অগ্ঠায়কারী (বত 

“না| দোষে শাপ দিল, তার কাছে দাসত্ব স্বীকার । তাৎকালিক রাজনৈতিক 

অবন্থ। হইতেই সাহিত্যে এই ভব প্রবেশ করিয়াছিল বোধ হয়। 

খুল্লনার জন্ম ( ৩৫৫--৩৫৭ পৃষ্ঠ ) 
৩৫৫ পৃষ্ঠা 

ধানশী--সণ ধনগ্রা, মালব রাগের রাগিণী ; মধ্যাহ্ৃকালে গেয়; আনন্দজনক সুর | 

চারি মাস--১১৯ পৃষ্ঠার টাকা! দ্রষ্টব্য । 

৩৫৬ পুষ্ট 

মৃত্তিকা ভক্ষণ--২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

কুলী-_-বৈদিক সংস্কৃতে-_কুদী, কুডী৯স” কোল, কোলি৯কুল; প্রাচীন বাংলায় কুলি, 

কুলী-্ব্দরী। প্রঃ 

কোলিশুঠী কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর। 
কত নাম লইব শত প্রকার আচার ॥ 

-_চৈতন্টচরিতামৃত, অন্ত্যলীল!। 

অমৃতমণ্ড৷ ছানার বড়া আর কপুরকুলি।--চৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীল! । 

সাদ---স” শ্রদ্ধা» প্রা সদ্ধাবাণ সাধ- ইচ্ছা! | সণ স্বাদ ৯ সাদ, 

পাচ্যাতি-- স” পঞ্চ ধাতু ব্যক্তীকরণে ৯পাচ্যাতি-ষে ব্যক্ত ব৷ প্রকাশ করায়, ফে 

প্রসব করায়? ধাত্রী। 



খুলনার জন্ম «৬১১ 

চাল--স” শালা ৯চাল! | তা? চাল।, স- চাল। 

আতড়া--সণ অন্ত্র শব্জ। বাণ আতুড়, ও০ অস্তড়ি, হি অস্তড়ি। স- অন্তর্ব্ধী, 
£সত্বা শবের অস্তর্৯ আতর (তুঃ--আতরে স্বরধুনী-ধারা ।-_বিগ্াপতি। ) 

অস্ত্র ও অন্তর ছুই শব্ধ একত্র মিলিয়া আতুড় হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্ 
রায় এই অনুমান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেন-_অন্ত্ক্রট ৯ আতুড়। 

আতুড়ঘরে প্রজলিত অগ্নি আতুড়ী, আতড়ী। সণ অরিষ্ট (-স্থতিকাগৃহ )১ 
আতুড়। 

গোমু--গোমুণ্ডের কঙ্কাল হ্তিকাগৃহের ঘারে রাখে-জাতহারিণী রাক্ষসী যঠীর 

লোলুপ দৃষ্টি সস্তানের দিক্ হইতে ফিরাইয়া অন্য দিকে রাখিবার উদ্দেগ্তে। চরক- 
ংহিতার শারীর-প্রকরণে স্থতিকাগৃহে অনেক ওঁষধপত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে; 

সেই সঙ্গে একটি বৃদ্ধ গর্ভের ও গাভীর কান কাটিয়া! রাখিবারও ব্যবস্থা আছে। 
অষ্টকড়াইয়া--২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

নত্তা--২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

৩৫৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

একুইশা--সণ একবিংশতি ৯ একুইশ ; একুইশ সম্বন্ধীয় একুইশা। প্রিয়ব্রত রাজ। যষ্ঠীর 
তৃপ্তির জন্য ব্যবস্থা করেন যে সন্তান-জন্মের ষষ্ট ও একবিংশতি দিনে যত্ঠীপুজা 

করিতে হহবে। ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
খুল্লনা-_স” ক্ষুদ্র » প্রাণ খুন, খুল্ল ॥ খুল্পনা - ছোট মেয়ে। 
দিয়ালা--+২৮৯ পৃষ্ঠায় দেহালা শব্ধের টাকা দ্রষ্টব্য। 

৩৫৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
মানিলো__স- গান ধাতু পূজা প্রশংসায়। এখানে অর্থব_বোধ করিল। প্রঃ__ 

আপনার ছুঃখ স্থখ করি মানে ।- চণ্তীদাস। 

নাহি--স ন+হি-নাহি- নিশ্চিত না। 
বদনেতে চন্র করে আলো--(১) লুপ্তোপম1-_সম তুল্য প্রভৃতি শব্দ উহা থাকিলে 

লুপ্তোপম! অলন্কার হয় ।--ব্দনেতে চন্দ্রের তুল্য আলো করে । (২) অতিশয়োক্কি 

অলঙ্কার । 

শিশুরবিছটা-_সিন্দুর শব্দের টীকা! দ্রষ্টব্য । উওপ্রেক্ষ। অলঙ্কার । 
অধর জিনিয়। জবাফুলে-_ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক. অলঙ্কার । 
রাহু রবি শশী তার কোলে--চক্ষুগোলক রবি, চক্ষুতারকা শশী, ও পক্মজালের ছায়৷ যেন 

রাছ। উতপ্রেক্ষা অলঙ্কার । 



৬১২ * কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

উরুযুগ শোভে রামকলা--উতপ্রেক্ষা অলঙ্কার । 

গুরুয়া---স- গুরুক সপ্রা গুরুঅ | প্রঃ 

মান গুরুয়৷ কাহে ধরলি।--বিদ্ভাপতি। 

গরুয় দুখ কিছু ফুরত ন বোল।-_বিগ্ভাপতি । 

আ]ন- অন্ত, বিবিধ । 

চলে গাজহংসের গমনে- তুল্যযোগিতা৷ অলঙ্কার । 

৩৫৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 1 

খুল্পনার বিবাহ-চিন্ত 

'আন্ধীর--স” অন্ধকার » প্রা অংধার ৯ অন্ধারঃ আন্ধার । 

যই আই--? 

কামরূপী-_কামদেবের ন্যায় নারী ব৷ ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সক্ষম । 

যেন করিবর-দস্ত কনকে জড়িত-_উত্তমে উত্তমে মিলনের উপম1 ৷ এই উপমা প্রাচীন 

কাব্য বনুপ্রযুক্ত। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার । 

২৫৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

উজাঁনী নগর বর্ণন 

বিক্রমকেশরী রাঁজা-__খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের চেধায় বঙ্গদেশে যখন 

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার হয়, তখন মঙ্গলকোটে শ্বেত নামে এব 

রাঁজ। ছিলেন ; তিনি বক্রেশ্বর-মাহাত্ম নামে এক গ্রন্থ প্রচার করেন। শ্বেতরাজার 

পর মঙ্গলকোটের রাজবংশে বিক্রমকেশরীর নাম পাওয়া যায়; তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীব 

শেষভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। মঙ্গলকোটের এই 

রাজার! জৈনপ্রভাবান্বিত শৈব ছিলেন) বীরভূম জেলায় শ্বেত রাজার পুজিত 

বক্রেশ্বর শিব ও মঙ্গলকোটের নিকটে বাঁবলাঁডিহি শঙ্করপুরে বিক্রমকেশরীর 

প্রতিষ্ঠিত জৈনতীর্ঘন্করমু্ি-সদৃশ নাংটেশ্বর শিব এখনো বর্তমান । নাংটেশ্বর শিবের 

ুগ্তি মনুষ্যাকার, ৬৭ বৎসর বয়সের বালকের আকার, জৈন তীর্থস্করদের ন্যায় 
সম্পূর্ণ উল্জ্গ ; তার চরণের ছুই পাশে নন্দী ও ভূঙ্গী এবং হস্তী ও সিংহমুন্তি আছে, 

ছুই কানের নিকট ছুইটি উলঙ্গ দিগম্বর শিবমূদ্তি আছে; চরণের নিম্নে পদ্ম, তার 

নীচে বৃষ, বৃষের পার্খে কয়েকটি দেবমুর্তি। মুস্তির সর্বাঙ্গে জৈন প্রভাবের লক্ষণ 
স্পষ্ট । ভারতবর্ষ পত্রে অথব! ইগ্ডিয়ান-প্রেসের কবিকম্কণ-চণ্তীর পরিশিষ্টে 
মহারাজ বিক্রমকেশরী ও তত্প্রতিষ্ঠিত শিব-মৃত্তির পরিচয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 



খুল্লনার জন্ম , ৬১৩ 

যেন রঘুরান-_(১) হৃরধ্যবংশীয় রাজ! রঘুর স্তায় প্রজীবংসল। (২) আরড়!-এঙ্গণ- 

ভূমির রাজা রঘুনাথ রায়ের ন্যায় প্রজাবংসল। 

কর্ণের সমান দাত।--0১) কর্ণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও অর্জুনহিতৈষী অঞ্জুন-জনক ইন্দ্রকে 
নিজের গ! হইতে সহজাত কবচ ও কুগুল উন্মোচন করিয়া দান করিয়াছিলেন; 

(২) পুত্র বুষকেতুকে স্বহন্তে কাটিয়! ব্রাহ্মণের পারণ! করাইয়াছিলেন। তিনি 

প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। ( মহাভারত )। 

যুধিষ্ঠির-বাণী-_যুধিষ্টিরের স্ায় সত্যবাদী সত্যসন্ধ। 

শুকদেব-জ্ঞানী-_শুকদেব-সদৃশ জ্ঞানবান্। শুকদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই 
ব্হ্ষজ্ঞান লাভ করেন এবং পিতা ব্যাসদেবকে পধ্যস্ত জ্ঞান উপদেশ 

করিয়াছিলেন । 

নারদ সমান গানে__নারদ ব্রহ্ধার পুত্র ; তিনি প্রজাস্থষ্টি করিতে অস্বীকৃত হুইলে প্রজা- 
পতির শাপে গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন ; গন্ধর্ধেরা স্বাভাবিক গানশক্তির জন্য 

প্রসিদ্ধ; নারদ তপন্তার দ্বার হরিগুণগানে সিদ্ধ হন; তিনি ত্রহ্ধার নিকট 

সঙ্গীতের দীক্ষা গ্রহণ করেন; তুম্ুরু গন্ধর্ধের গান শুনিয়া ঈর্ষাম্িত হইয়| বিষুর 
উপদেশে উলুকেশ্বরের নিকট সহজ্র বংসর গান শিক্ষা করেন; তার পর শ্রীরুষ্ণের 

কাছে ও অবশেষে কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষ! সম্পূর্ণ করেন। নারদ 
সঙ্গীত-বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার.নাম নারদসংহিত। ইনি বীণার 

সৃষ্টিকর্তা ।-_-রামায়ণ, মহাভারত, বিষু্পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ। নারদ শব্দের 

টাক! দ্রষ্টব্য । 

উজানীর কথা--২৮৪-২৮৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটের টাকা দ্রষ্টব্য । 

ভিতে বাস গাঢ় পাথরের গড়-- প্রস্তর নির্মিত হুর্গ গভীর ভিত্তির উপর বাস করিতেছে 

অর্থাৎ গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 

কাঙ্কর-_স? কর্কর ১কঙ্কর-ুকাকর, ঘুটিং, ছোট ছোট ইষ্টক বা প্রস্তরথণ্ড। 
পাথরে খিচনি--প্রস্তর-খচিত । প্রঃ 

প্রতি অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনি ।-_জ্ঞানদাস। 

স” খচ ধাতু বন্ধনে ; হি” খিচ খিঁচ আকর্ষণে, অঙ্কনে-_তস্বীর্ খিঁচ্ন! | 
ষেন দিনমণি-দৃষ্টাস্ত অলঙ্কার | 

সদাগর--ফা- সওদাগব -যারা ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য করে। 

বেণ্যা-_-স০ বণিক্ ৯বাণিয়া, বাণ্যা, বেণ্যা, বেণ্যে। হি০ ও০ বণিআ|। 

পায়রা-_-স- পারাবত বাণ পায়রা, ও পার।। 

৫৩ 



৬১৪, কবিকস্কণ-চণ্ডা 

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়ায় গমন 
( ৩৬০--৩১১ পৃষ্ঠ ) 

৩৬০ পৃষ্ঠ 

ভাইগণে--ধনপতির খেলার সাথীদের অধিকাংশের বৈষ্ণব নাম। 

পাইরী-_পায়রা শবের ক্্রীলিঙ্গে, খাটী বাংল! রূপ। 

পারাবত-লক্ষণ ( ৩৬১_৩৬২ পৃষ্ঠা ) 
৩৬১ পুষ্ঠ। 

থুড়ি-_এইথান হইতে পায়রার নাম বল! আরম্ত হইল; সব নামের অর্থবোধ হয় না। 

থুড়ি-_স থুৎকার» প্রাণ থড়ি _মুখবাফু। থুড়ি মার1- কোন কাধ্য বন্ধ করার সন্কেত- 

স্বরূপ মুখে শব্দ করা। স্ ক্রুটি৯থুঁড়ি। 
সেতা--স- শ্বেতা । 

নেতা--নায়ক, নেতৃস্থানীয় ; ছেঁড়। নেকৃড়া; গরদের কাপড় । 

রণমুখা--রণোন্ুখ, যুদ্ধব্যগ্র । 

করত-_-করট পাঠ হইলে অর্থ হয়--ক ( শব্দ, আত্মা )+রট (যে রটনা বা প্রকাশ করে) 

-বাকৃপটু, ষেআপনাকে ঘোষণ৷ করে । 

তমউ-_-পাঠীস্তর তামট _তাম্রবর্ণ। 
সৌজমুখ-_? 

রজ-গোলা-_ধূলিগোলক সদৃশ, পুষ্পপরাগের গোলক সদৃশ । 

সিখরিয়া-_-শিখর ব। চূড়া আছে যার। 
ঘনবোল।--ঘন বোল বা রব যাঁর । 

সাঙলা্পশ্তামলা, শ্রামলবর্ণা | 

শরলা--সরলা। 

শুভাশন--শুভ অশন খোছা) যার । 

পবন্ট)-_পবন সদৃশ বেগবান্। 

বাতাস্তা--বাতাসের ন্তায় লঘৃগতি। 



পারাবত-লক্ষণ " ৬১৫ 

হাঁসা-_হাস বা হাসির তুল্য শুভ্র। 

লাটুয়া-_লাষ্ুর ম্যায় ক্রতগতি। স লটসলার্্ু। 

খাটুয়া--খাটো, হত্বাকৃতি। বৈদিক ক্ষুদ্ল৯স- ক্ষুদ্র» প্রা” খুদ্দ, খুল্ল, খুডড, ছুট, 
খুটুট ৯খাট, খুট। সণ খষ্টন-্র্ব মনুষ্য । 

ভাষা-_-যে বাক্য সদৃশ ; যে ভাসে, হাওয়ায় ভাসিয়৷ চলে। 

জাগ--জাগ্রত, সচেতন, সতর্ক । 

সিন্দুরিয়া--সিল্দুর-বর্ণ। 
বন জইয়া-_-বনজয়!, যে বনকে জয় করিয়াছে । 

কানন--? সণ কানি-্দীপ্তি পাওয়া) স" কানন -যেখখনে বৃক্ষ শোভা পায়। ১ প্রদীপ্ত, 

শোভমান ? 

কুমুদমুখা-কুমুদফুল সদৃশ শুভ্রমুখ । 
ঘিরীনী-_সণ ঘ্ব ধাতু বেষ্টনে। যে ঘিরিয়! ঘিরিয়া উড়ে । 

দিঘলমুখা-_দীর্ঘমুখ । দীর্ঘ »দীঘর ৮দীঘল। 
লেখা-_চিত্রাঙ্গ। 

রাঙ্গা-_লোহিতবর্ণ। 

দেউলিয়া_-যে দেউল বা দেবালয়ে বাস করে, দেবপ্রতিমার পরিচারক। দীপওয়ালা, 
ফা দিওয়ালী ৯হিণ দিওলা, বাণ দেউলিয়া _ 171801592. 

রাকা--পুর্ণিমার তুল্য শুভ্র, সুন্দর ৷ 

কাকা-_কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ; কাঁক-কুঁচ, তাহার সদৃশ। 

মনসুখা-_মনকে যে সুখী করে। 

কাস্ত-_কমনীয়, প্রিয়, শোভন ; চন্দ্র) কুস্কুম ; লৌহ। 
ধবলমুখা-_শুত্রমুখ । 
কিন্তা-_ক্রীত, যাকে কেন! হইয়াছে। 
হখ্যা--হুঃখিত। 

বিনোদা--স্ুখী । | 

মদনা--কন্দপতুল্য ; প্রমত্ড; শুকপক্ষী সদৃশ, ময়না সদূশ। মদন।- 190-0:688160 
[08190066 । 

পাগলা-_প্রমত্ত, বাতুল। পা” পুগ্গল (- বৌদ্ধ)৯সণ পাগল বাতুল।-_শ্রীবিজয়চন্্ 

মভুমদার। 

পিলয়া--? ফা” পীল, স* পীলু- হাতী; স গ্লীহ1৯পিলা ) তা” পিল্লই, তে পিল্লা 
৯ ছেলেপিলে, সন্তান। হি পীলা - পিত্লবর্ণ, হলুদ! । 



৬১৬ ' কবিকম্কণ-চণ্ডা 

জইয়া--জয়া। 
আগুয়ানিঞা-_-যে আগয়ান হয়, অগ্রযায়িন্। 

জুঝারিয়া-_যোদ্ধ, | 

চান্দা--চন্দ্র সদৃশ । 

সুন্না-_শূন্তা, শূন্যবিহারী। 

গগনা-__গগনবিহারী | 
মোহনা--যে মোহিত করে। 

ঠুট__স" স্থাণু৯ প্রা? টুংটো ৯ হি” ঠুণ্টা, টে'টা, টোটা, টুটাহ্- হস্তহীন, অঙ্গহীন। 
ওষঠ১৯৩ঠ৯ঠোট। 

রণভঙ্গ--রণে যে ভঙ্গ দেয়। 

দীর্ঘলেখা--দীর্ঘ লেখা ব| চিত্র যার অঙ্গে । 

উ্ধজঙ্গ--উদ্ধা জজ্ঘ! যার। উর্ধে জঙ্গ ( ফার্সী জঙ্গ _ যুদ্ধ) করে যে। 

তরলা--চঞ্চল!। 

কোকীলা--কোকিল-তুল্য | 

কপ্তবোলা--কপোত- বা কুপিত-তুল্য বোল যার । 

সালীকা-_-স- সারিকা । 

দোশাল--ুই সাল ফা সাল্-বৎসর) বয়স যার । দোঁশাল!- একজোড়। শাল (ফা-)। 

থড্যা-_খড় সদৃশ বর্ণ বা লঘু । হি০ খড-থাদ। 
আভঙ্গা--স- অভ্যঙ্গ, অভঙ্গ | 

বেশর-?1 নাসিকা-ভৃষণ। 

মড্যা-_মড়্যা? মড়া সদৃশ । 

পাটলা--পাটলবর্ণা। 

রতিভোলা-_-রতিবিহ্বল! ৷ 

কয়ের!_-স” কর্ব,র ৯ কয়রা, কয়েরা - বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট | 
কপালচিতা--কপালে চিত্র আছে যার। 

সেন্ব_: স” সন্ধ- ছিদ্রাদিতে প্রবেশ। সণ সন্ধি৯সিঁদ, সিধ, আ সিদ্ধি। সিঁধেল 

চোর () 1 সোন্ধা?_ সুগন্ধা । 

মাট্যা-_মাটিয়া, মাটির মতন বর্ণ যার। স-মৃত্তিস প্রাণ হিও মটি৯ বাণ মাটি। 
পাঙ্শা-_পাংশুবর্ণ। 

পাখরা__পাখ+রা - পক্ষল, পক্ষযুক্ত, পাখা আছে যার; পা+খর1পা থর (দ্রুত) 
বার। 



ধনপতির পারাবত-ক্রীড়া ও খুল্পনা দর্শন ৬১৭ 

চোঙরা--? চৌয়া- ঈষৎ দগ্ধ। চুমরা- চুম্বন-রব, চুমকড়ি ( সণ চুন্বরুতি, চুম্বরব )। 
ডোঙরা-? ভোঙরা ?-্ভ্রমর সূশ। ডোর!-লম্বা মাছ-ধরা জাল। ডেঙ্গর- 

মাথার উকুণ ; সণ ভিঙ্গর - খল, ধূর্ত। সর্বাণ টী০ সণ ডেস্কুরী-ডেঙ্গরা, ডিগ্ডিম, 

ঢেড়া। সণ দ্রোণ৯ ডিঙ্গা, ডোডা। সণ দোর১ ডোর, ডোর!। 

মেঘ-_মেঘবর্ণ। 

সারেঙ্গা__সণ সারঙ্গ  শ্রী-অঙ্গ, চিত্রিত, চিতা-হরিণ, কোকিল, বাগ্যন্ত্র। ফাণ সর্হ্গ ১ 
বাণ সারেল_-জাহাজচালক। সারেং-দীর্ঘভাসা জাল। 

মদন, কমল, ভ্রমর, শঙ্খ, বাগ্যষন্ত্র ইত্যাদি । স০ শান শুঙ্গ-সম্বন্ধীয়, বিষুঃর ধনু। 

পবনবেগা-_-পবন সদৃশ বেগগামী। 

উজকি-_? সণ উর্ধউজা--উজান । সণ উজ্জাগর১৯হি০ উজীগর-- কোজাগর 
পূর্ণিম | 

সোমাঞ্ি-? সোমপায়ী৯সোমাঞ্জি? কবিকম্কণ-চণ্ডীতে ১৩৪ পৃষ্ঠায় এক ওঝা 

পুরোহিতের নাম সোমাঞ্জি পাওয়া যায়। 

হার।--স- হা ধাতুজ। 

লোটন--সণ লুট ধাতু । 

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়া শু খুল্পন! দর্শন 
( ৩৬২--৩৬৪ পষ্ঠা ) 

৩৬২ পৃষ্ঠা 
উড়াঁয়--স০ উড্টীন, উড্ডয়ন হইতে বাংল! উড় ধাতু। 
উঝা-_স০ উপাধ্যায়৯ প্রাণ উঅজ ঝাঅ ৯ ওঝা! ; বৌদ্ধ৯ওঝা। উবা৷ শব ওঝা অপেক্ষা 

উপাধ্যায়ের অধিক সমরূপ। 

সেতারে--শ্বেতাকে, শ্বেতবর্ণ পায়রাকে। 

শয়চান--সণ শ্রেন ৯ শয়চান, সঞ্চান, সাচান, সচান। প্রঃ 

শিবি রাজ! সংসারে প্রশংসে যার কর্ম্দ। 

যাঁর সত্য বুঝিতে শয়চান হল ধর্্দ ॥--ঘনরাম। 

একদিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাড়ে ।__মাণিক গাঙ্গুলি। 
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খুঁচা--স” কুস্ত৯কুঁচ১খুঁচ, খুঁচা। সণ কুচ ধাতু বিলেখনে। 

কাটা খোঁচ1 ভাঙ্গি রাজা উদ্ধীসে ধান। 

__কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড। 

ফুটে--সণ স্ফুট। 

দনাঞিং”-? দম্থজ শব্ের অপভ্রংশ বোধহয়। 

পগার-_সণ প্রাকার, প্রাগার _জঙ্গাল, উচ্চ আলি।-_শ্রীযৌগেশচন্ত্র রায়। 

সণ পদ্কাগার, ফাণ পয় ( জল )+গার (কাদা )৯পগার ।--প্রীজ্ঞানেন্্রমোহন 

দাস। 

কিন্তু পগার মানে উচ্চ আলি, খানা গর্ত নয়। যথা-_- 

ধুলার পগার দিল, ধুলার প্রাচীর ।-_-শিবায়ন। 

থনাক---আ” খন্দক্-গর্ত। 

খানা--সণ থাত বা খনি শব্জ। আণ খনকৃ। 

উলু--সণ উলুপ, উলুক _্খড় । 
কাশী--স- কাশ। 
বেণা--স” বীরণ, যার মূল উশীর বা খস্থস্। 

গব্যাহতি-_ত্যাগ ; বাধা বলিয়৷ বোধ। 

ঢাকা--স০ ঢৌক ধাতু আবরণে । 

চোদ্দিক--সণ চতুঃ৯ চউ, চৌ। 

খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাব (৩৬৭--৩১৮ পৃষ্ঠা ) 
ল---স- লে» প্রাণ হল ওলো, লো, লা, ল। 

প্রাণ কৈলী চুরী--(১) পাঁয়র আমার প্রাণ সদৃশ, তাঁকে চুরি করিয়াছ, (২) পায়রা 

হরণের ছলে আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ। 

আহীড়ি--সণ আভীর৯আহীর গোপ। ফা আহ-মুগ, হরিণ। হি আছ্ছড়- 
লড়াই, যুদ্ধ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও ব্লবাসী সংস্করণের পাঠ-_আহুড়ি। 

পরিরোধ--পরি (সম্পূর্ণভাবে )+রোধ (সংযম )। 

জেঠা--সণ জ্যেষ্ঠ (তাত)৯ প্রাণ জেট্ঠ ৯জেঠ, জেঠা। 
কাজ্য--স- কার্য » প্রাণ কজঙ্জ। 
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বার্তন--সণ বার্তা- সংবাদ ; সণ বার্তায়ন-ুদূত, সংবাদবাহক। সণ বাত্মন-সংবাদ- 

বাহক দৃত। 
জিবীষবাহন-_জীমৃতবাহন হুইবে। জীমুতবাহনের উপাখ্যান শিবিরাজ! ও শ্যেন- 

কপোতের উপাখ্যানের অন্ুরূপ। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমমঙ্গলে (১০৯ পৃষ্ঠ ১ম 
কলম ) আছে। জীমুতবাহন হেমকুট পর্ববতস্থ বিদ্ভাধররাজ জীমুতকেতুর পুত্র; 
ইনি উদার দাতা ও প্রজারঞ্ক ছিলেন; ইনি নাগানন্দ নাটকের নায়ক। 

(সেল জেজাতেটি 

ধনপতির অনুরাগ ( ৩৬৬ পৃষ্ঠা ) 
ভৈরবী-_মালব ( ভৈরব ) রাগের রাগিণী। পূর্ববহ্নে গেয়, আনন্দজনক সুর । 
তনয় কারণ--পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভারা ।__মনু। | 
পাউলা-_? সণ পাদ পাউ $ পাউ+লী-পাউলী-কান! উ"চু ঘটা (মণ পায়লী-, 

চারি সের )। পদ প্রক্ষালনের জলপুর্ণ ঘটী। পা+উলা (অবতরণ )-পদে 

অবনত হওয়া । পৌরা১পাও, পাও+ ওয়ালী-পাউলী-পোয়া-ঘটা। ফা০ 
পিয়াল! -বাটি। 

মইয়াই--? 
ক্রোধযুত--কপটক্রোধ। 

পুরোহিতের ঘটকালি সম্বন্ধে ১৩৪ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য । 

খুলনার সহিত ধনপতির কথোপকথন 
(৩১৩৪-_-৩১৬৫ পৃষ্ঠা) 

বার-_সণ দ্বাদশ প্রাণ বারহ১৯ছি০ বারহ্, বাণ বার। 

সপ্তম__অষ্টম হওয়া উচিত ছিল, কারণ পরেই নবম বৎসরের কথ! আছে, এবং সংহিতায় 
অষ্টম বর্ষের পূর্ববে বিবাহের বিশেষ ব্যবস্থা নাই, অষ্টম বর্ষ হইতেই কন্তার 

পারিভাষিক সংজ্ঞ। নির্দিষ্ট হইয়াছে-_ 
অষ্টবর্া ভবেদ্ গৌরী, নব্বর্ষা তু রোহিণী। 
দশবর্ষ৷ ভবেৎ কন্যা, অত উর্ধাং রজস্বলা ॥--সংবর্ত, ৬৬ শ্লোক। 



৬২০ কবিকঙ্কণ চণ্ডী 

দশমে কন্যকা! প্রৌক্তা, দ্বাদশে তু রজন্বলা। 

_ রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ব-ধৃত পাঠাস্তর | 
পণ বিনে--কন্তাপণ গ্রহণ শাস্ত্রে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ__ 

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্তায়ৈ চৈৰ শক্তিতঃ। 

কন্তা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদ আস্থরে! ধন্মন উচ্যতে ॥ 

পৈশাচশ্চান্থুরশ্চৈব ন কর্তব্য কদাচন।-_বহ্িপুরাণ। 

নষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে “আম্থরে। দ্রবিণাঁদানাৎ” ; ইহা! *্ধর্মবিগহিত” ও 

“ইতর” মনু । অধিকস্ত-_ 
ন কণ্ঠায়াঃ পিত। বিদ্বান্ গৃহ্রীয়াচ্ ছুক্বম্ অঞ্থপি । 
গৃহুন্ শুন্ধং হি লোভেন স্তান্ নরে। হপত্যবিক্রয়ী ॥--মনু, ৩৫১ । 

সমা--বৎসর | * 

নবরস-_ 

বিভাবৈর অনুভাবৈশ চ ব্যক্ত বা ব্যভিচারিভিঃ। 
আস্বাগ্ত্বাৎ প্রধানত্বাৎ স্থায়ী ভাবে! রসে ভবেৎ ॥ 

রতির হাঁসশ্ চ শোকশ. চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা । 
জুগুগ্মা বিন্ময়শ চেতি স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদ্ অমী ॥ 

শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্ত-ভয়ানকাঃ | 
করুণাডূত-শাস্তাশ চ নব নট্য। রসাঃ স্ৃতাঃ ॥__-রদ্ুকোষ। 

বাৎসল্য লইয়া! রস দশ সংখ্যক হয়। 

পুষ্পক- পুষ্পিতা, পুষ্পবতী, খতুমতী, রজন্বলা। 

পায় পিতা নরক-যস্ত্রণা-_ 

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যোষ্টভ্রাতা তথৈব চ। 

্য়স্ তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট। কন্াং রজস্বলাম্ ॥-_সংবর্তসংহিতা, ৬৬ শ্লোক । 

সাবিত্রী বয়স্থা হইয়। উঠিলে তাঁর পিত। বলিয়াছিলেন-_ 
অপ্রদাত৷ পিতা বাচ্যে! বাচ্যাশ চানুপষন্ পতিঃ। 

মৃতে ভর্ভরি পুত্রশ. চ বাঁচো। মাতুর্ অরক্ষিতা ॥ 

মহাভারভ, বনপর্ব, ২৯২। ৩৫। 

৩৬৮ পৃষ্ঠ। 

বর্ধমান--গন্ধবণিক জাতির প্রধান সমাজস্থান। 
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জনাই ওঝার পাত্র নির্বাচন (৩৬৮-৩৬৯ পৃষ্ঠা ) 
৩৬৮ পৃষ্ঠা 

শ্রী--শ্রীরাগ, আনন্দস্থচক । 

জারে জানে শোল শত-_গন্ধবণিকের ষোল শত ঘর। 
বিশালাক্ষী প্রতিদন্দী-_- ? 

টাপা নগরী-_চম্পকনগরী, টাপাই-নগর, বর্ধমান জেলার মানকর বুদ্বুদ গ্রামের 

নিকটবর্তী স্থান। 

জাতি নাশ কৈল বিষহরী-_মনসা চাদসদাগরের পুত্রবধূ বেহুলাকে ঘরের বাহির করিয়া 

ইন্দ্রের সভায় নাচাইয়া টাদ বেনের মান খর্ব করিয়াছিলেন । 
আগ্য স্থান সপ্রগ্রাম_-গন্ধবণিক জাতির সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান। গন্ধবণিকদের ছত্রিশ 

আশ্রমের মধ্যে প্রধান-_সপ্তগ্রাম, বর্ঘমীন, চম্পানগর, ও উজানী । 

বাখান---স” ব্যাখ্যান । 

৩৬৯ পুষ্ঠ। 

মড়ায়ে--স” মৃত১ মর1, মড়া1। মড়।+ এ ল মড়ায়ে ল মড়াঁতে । 

কঞ্জনা- বর্ধমান শহর থেকে খাড়া উত্তরে ৮ মাইল দুরে অবস্থিত গ্রাম । 

অব্যাগত---অভ্যাগত । 

বড়শূল-_হাবড়া-বদ্ধমান নৃতন কর্ড লাইনে মশার ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত গ্রাম। 
ফতেপুর-_বর্ধমান জেলার গ্রাম। ৃ 

নুহ্যা ভণ্ড-_নিমকহা রাম, লবণ-খণ-অকৃতজ্ঞ । 

শেোঁশর--সদৃশ, সমান ।--প্রঃ-- 

ডহর ভাঙ্গর সব একই নুসর ।--শৃহ্ঃপুরাঁণ। 

জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর ॥--কত্তিবাস, সুন্দরাকাগ্ড। 
সোসর করহ সকল বাঁট।-_কত্তিবাস। 
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ ॥-_জ্ঞানদাস। 

ধনধান্তে পরিপূর্ণ কুবের সোসর ।--ভারতচন্ত্র। 

যমদুত-দোসর সোসর কেহ যম ॥--ধনরাঁন। 

সেই সর্পশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর ।-_-চৈতন্তভাগবত। 

৫৪ 
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একলা জিনয়ে সভে, কেহ নহে সোসর ।-_বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল। 

আহা! প্রভূ নখীন্ধর প্রাণ সমসর ।-__নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল। 

কুলস্থান যার দুর্ববা খষি-_যে দুর্ববাসা খধষির কুলোৎপন্ন। 

লহনা--স/লভ-্লহ। লহনা-পাঁওনা, লভ্য, লাভ। বণিকৃ-কন্যার উপযুক্ত নাম। 

তুঃ 
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম, সব লহন। বাকী। 

__বঙ্কিমচন্দ্রের গগ্ভপদ্ঠ। 

৩৬৯ পৃষ্ঠা ফুটনোট 
ভালুকী-_বর্দমাঁন জেলায়, মাঁনকর ( চম্পানগর ) ও দিগ্নগরের ঠিক মধ্যস্থলে উত্তর- 

দিকে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রাম । 

দীক্ষাপথে শুন্য তার ধাম-_তার গৃহের কেহই দীক্ষিত নহে। দীক্ষা গ্রহণ বৌদ্ধ পদ্ধতি। 

বিবাহ-সন্বন্ধ-নির্ণয় (৩৭০-৩৭১ পরা) 
৩৭০ পৃষ্ঠা 

জেন--স যথা» প্রাণ জেম৯ জেন -যেমন। সণ" যদ্বং» যেমত যেমস্ত), যেমন ১৯ 
যেন। | 

দানে বলি-_দৈত্যরাঁজ বলি যাঁচকের প্রার্থনা পুরণ করিতে অঙ্গীকার করিলে, বিষ 
বামন-অবতারে তার কাছে ত্রিপাদ্দ ভূমি প্রার্থনা করেন। শুক্রাচাধ্য বলিকে 
সাবধান করিয়া বামনের প্রার্থনা পুরণ করিতে নিষেধ করা সত্তেও বলি বামনকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে স্বীকৃত হন নাই এবং বামনের প্রার্থনা পূরণ করিতে গিয়া 
বলি সর্বস্ব খোয়াইয়৷ পাতালে বাস করিতে বাধ্য হন - বামনপুরাণ। 

কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ--কর্ণ নিজেকে সুতপুত্র বলিয়াই জানিতেন। তিনি সুতপুত্র 
হইয়াও ক্ষত্রিয়বীধ্য অজ্জন করিধার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি 
পরশুরামের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবেন স্থির করেন। কিন্তু পরগুরাম 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন না, কারণ তিনি ক্ষত্রিয়বিদ্বেষী ছিলেন। 
কর্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া পরগুরামের শিষ্য হন। কর্ণ একমাত্র 
অজ্জুনকে নিজের প্রতিদন্দী মনে করিতেন; মহাবীর তীক্মকে পর্যন্ত তিনি অগ্রাঙ্থ 
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করিতেন। হস্তিনাপুরে কুরুপাগুবদের অস্ত্র-থেলার দিন উপস্থিত হইয়া কর্ণ 

অর্জুনের প্রতিঘবন্্ী হন। পাগুবের| কর্ণকে সৃতপুত্র বলিয়া উপহাস করিলে 

তিনি দস্ভভরে বলিয়াছিলেন__ 

স্তো! বা হুতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্। 
দৈবায়ত্বং কুলে জন্ম, মদায় সস পৌরুষম্ ॥--বেণীসংহার নাটক । 

তার এইরূপ উক্তি শুনিয়৷ ও অজ্জুনপ্রতিত্বন্বিত৷ দেখিয়! দুর্যযোধন তীকে 

অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।-_মহাভারত । 

মোহাদার--মহোদার-মহৎ উদার । 

কার্তিক সমান বর গউর বরণ-_ 

কুমারশ্চাভবৎ তত্র তরুণার্কসমছ্যতিঃ। 

বন্নিতেজোভবঃ শ্রীমান্ গ্গাকুক্ষিপরিচ্যুতঃ ॥--রামায়ণম্। 

রস্তাবতীর সহিত লক্ষপতির কথোপকথন 

(৩৭১০৭, পুষ্ঠা) 

৩৭১ পুষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

ভুখিল-_সণ বুভূক্ষিত» প্রাণ ভুকৃথা হি ভূখা ক্ষুধার্ভ। প্রাচীন বাংলায় _ভুখণ, 

ভূথিল, ভূখলি-__ত্রিরূপে ব্যবহার আছে । প্রঃ 

ভূখল জন।-_পীতাম্বর দাসের রসমপ্জরী। 

রুখলি ভূখলি ।--বিগ্ভাপতি । 

ভূখিল মনোরথ ন! পূরয়ে আশ ।-_-জ্ঞানদাস। 

ভূথিল চকোর যেন সুধাকর 

পাইয়া পূরল কাম ।-_-কমলাকাস্ত। 

৩৭২ পৃষ্ঠা 

দোয়াজিয়া___স দ্বিতীয় ৯ প্রা ছুইজ্জ, দোজ্জ, দোজে। ৯হি০ ছুজা, বাণদোজ। গ্রঃ_- 

দেখিন্ুু কাণু দোয়জ প্রহরে ।--চতীদাস। 
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৩৭১ পুষ্ঠার পাঠীস্তর 
বিচারিয়। বিধবা-লক্ষণ-+কন্তার কোঠ্ঠীতে বৈধব্যযোগ থাকিলে তাহা খগ্ডনের জঙ্ঠ 

সন্ত্রীক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়, তখন সে সপত্ীর এয়োতের জোরে সধবা 

থাকিতে বাধ্য হয়। 

রামাগণের নিমন্ত্রণ (৩৭২--৩৭৪ পুষ্ঠা ) 
৩৭২ পৃষ্ঠ 

পাখালে---স? প্রক্ষাল»পা; পকৃথাল।. প্রঃ--- 

পাখালি চরণে মুছিলা বসনে বসিলা স্থুনার খানে ।-_শূষ্তপুরাণ । 

পাপন প্রভুর পাখাপে নৃপমণি 1_-ঘনরাম। 

৩৫৬ পৃষ্টা 

নেহালে--সণ নি+ভল ধাতু । বুহদারণ্যক উপনিষদে-__-নিভালয় পদ আছে। 

নিভাল৯ জৈন-স* নিহার ৯ হি” নিহারনা, বা” নেহার, নেহাল। 

বকুল-তলাত গো'আলী। 

ব্ড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥-_শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন। 
সাঙ্গাতিন--২১৫ পৃষ্ঠায় সাংহাতীন দ্রষ্টব্য ! 

আউল।-_অমল]। 

বিন্দা--স- বুন্দা । 

রাইয়।---স০ রাধিক1। 

স্ুহষ্ণ-স্লুদেষ্ ! সুহসনা ? 

৩৭৪ পৃষ্ঠা 
মাইয়-_-সণ মায়া ৯ বাণ মায়-মমতা, স্নেহ । 

কবিকস্কণ যে বিষয় বর্ণনা করিতে ধরেন তার একট! লম্বা তালিকা ন! দিয়৷ 

তিনি নিবৃত্ত হন না । এইরূপে তার নিকট হইতে আমর। সেকালের স্ত্রীপুরুষের 
নাম, পশুপক্ষীর নাম, গাছগাছড়া ফলফুল ইত্যাদির নামের দীর্ঘ দীর্ঘ তালিক৷ 

পাইয়াছি। 
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রামাগণের পতিনিন্দা (৩৭৪--৩৭৩ পৃষ্ঠা ) 
৩৭৫ পৃষ্ঠা 

কোন--স০ কেনচিৎ, কোহপি। 

কুড়া__সণ কুষ্ঠ ৯কুড়। কুড়+ইয়া_কুড়িয়, কুড়্যা, কুড়্যে, কুড়া, কুড়ে। ও০ হি০ 
কুঢ়িয়! _কুষ্ঠী, কুষ্ঠীর স্ঠায় অকন্মণ্য, অলস । প্রঃ__ 

আধা বাঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে ।-_শৃণ্পুরাণ । 
কুড়িয়। গরুড়মিশ্র তার কুষ্ঠ খুচাইল।-_চৈতন্তমঙগল । 

ওর--সণ পার পা” ওর -পার্খ। হি বাণ ও” ওর পার সীম! । 

অন্তর-বেদ নকে। কহু ওর ।-_বিদ্ভাপতি । 

চক্তীদাস কহে পিরিতি-রতন যাহায় নাহিক ওর । 

কিকহিব রে আজক আনন্দ ওর । 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ।--চৈতগ্থচরিতামৃত। 

পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই ওর ।-_-মাণিক গাস্ুলি। 

অব্বদ অর্ব,দ কপি ওর নাহি পাই।-_কৃতিবাঁস, কিছ্ষিন্ধ্যাকাণগু। 

সভিল--সহনীয়। 

নাতীন-__সণ নপ্তী »নাতিন, নাতিনী, নাৎনী। প্রঃ-- 

সই সেগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গে! ।--মাঁণিক গাঙ্ুলি। 

পাল্য--স” প্রাপ ৯বাণ পা ধাতু। 

ইৎসা-_স” ইচ্ছা । 

৩৭৬ পৃষ্ঠ] 

ভাসেলভাষে, বলে। 

স্থন্দর পুরুষ দেখিয়া স্্ীলোকগণের;পতিনিন্দা করার ৰর্ণন! দেওয়া সেকালের 

কবিদের একট! দস্তুর হইয়! দাঁড়াইয়াছিল। ইহা সমাজের নৈতিক দূর্বলতা এবং 
স্ত্রীচরিত্রের প্রতি পুরুষদের অশ্রদ্ধ! ও অবিশ্বাসের নিদর্শন | 
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লহনার খেদ (৩৭৬-_-৩৭৭ পৃষ্ঠ) ) 
৩৭৬ পৃষ্ঠা 

কামোদী--কর্ণাট রাগের রাগিণী কামোদ1। পূর্ববাহ্তে গেয়। আনন্দজনক মুর । 

স্কুরে ডানী আখি বাহু- স্ত্রীলোকের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দন অমঙ্গল নিমিত্ত ।-_ 

ভূঙ্যলব্িশ্চাক্ষিদেশে দৃগ্-উপান্তে ধনাগমঃ। 

নুহৃতস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ। 

বিপর্যয়েণ বিহিতঃ সর্বঃ স্ীণাং ফলাগমঃ। 

অপ্রশস্তে তদা বামে ত্রপ্রশস্তং বিশেবতঃ। 

দক্ষিণেহপি প্রশস্তেহঙগে প্রশস্তং স্তাদ্ বিশেষতঃ ॥ 

--মত্হ্যপুরাণ, ২৪১ অধ্যায়। 

তুয়।__দুর্ব্বল1 নামের অপত্রংশ। দাসীর নাম হূর্বল! অন্যান্ত লেখকের কাব্যেও পাওয়! 

যায়-- 

কালী কাজলী বালী তেড়ার ভগ্মী মেখলী 

তুর্বলী যে লেঙ্গার ভগিনা। 

পঞ্চজন দাসা ধায় কেহ সজ্জ ধোগায় 

কেহ হস্তে চালায় বিএনী । 

_-দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল। 

ছবলা করিয়। দেহি হত আয়োজন। 

হরষিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন ॥-_মাধবাচাধ্যের চণ্তী। 

লহনারে বলে ছুবা সাজিয়। বিশেষ ।- প্র। 

বৃদ্ধদাসী হুবল! অনন্দ-নানসেতে ।--ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডী । 

৩৭৭ পৃষ্ঠ 

নেয়াল_ফা- নিহাল-অবস্থা বৌধের অতীত সুখী । নিহালী-যাহা স্তবখী করে। 

চট্টগ্রামে নিহালা-লেপ। ূ 

মেথলি এড়িয়া পাইলা এ লেপ নেহালি।-_-গোরক্ষবিজয় | 
পামরী--সণ পরিস্তোম- আন্তরণ। পামীর-দেশোৎপনন শয্য। ? 



ধনপতির ভোজন ৬২৭ 

লহনাকে প্রবোধ-দান (৩৭৭-৩৭৮ পৃষ্ঠা) 
৩৭৭ পৃষ্ঠা 

৩৭৮ পৃষ্ঠা 

চিন্তামণি-_অভীষ্টদায়ক মণি, সুতরাং বহুমূল্য ।_স্পর্শমণি। 
সামর্থ্যসম্পাদিত বাঞ্ছিতার্থশ্চিস্তামণিঃ ।-_-ভট়িঃ। 

যথা চিন্তামপিং স্পষ্ট1 লৌহং কাঞ্চনতাং ভজেৎ। 
__পদ্পপুরাণ, উত্তরখণ্ড। 

সাধুআনী- সাধুর স্ত্রী সাধুআনী । 

কাচের বদলে- তু 

“কাচমুলোন বিক্রীতো হস্ত চিন্তামণির্ ময়া।" 

চিরণী-_স০ চর্ষণী (কর্ষণী)১ চিরণী। চীর্ণ৯ চিরণ, চিরণী। 

পদ্মিনী__পন্মফুল অথব! পদ্মিনী জাতীয় রমণী। | 
ফুক-__সণ ফুৎকার। 

খোয়__স: ক্ষত। 

মাতুলানী-_স” মাতুভ্র1তা১ মাতুর ৯সণ মাতুল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মজুমদারের 19 
[71196017 01 6)19 138008]1 148090509) [). 184 দ্রষ্টব্য । 

করিল স্থল_ ঠাই করিল, ভোজনের জন্ত স্থান পরিষ্কার ও আসন পাতা ইত্যাদি কাধ্য 
করিল। 

ধনপতির ভোজন (৩৭৯-৩৮০ পৃষ্ঠা) 
৩৭৯ পৃষ্ঠা 

শিব শোউরিয়া--ধনপতি শৈব, তার সর্বকর্মীরস্তে শিবন্মরণ | 

মীন- দ্রবিড়ী শব, পরে সংস্কৃত । 

বৈদগ ধি লিলা-_বোদদ্ধী লীলা - রসিকের হাবভাব। 

সর্ব লীলা লাবণ্য বৈদগ্বী করি সঙ্গে ।--চৈতন্তভাগবত। 

ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কল! অন্গপাম।-_বিষ্ভাপতি। 

এ তোমার বৈদগধ বিলাস ।-_-চৈতগ্ত-চরিতামৃত। 



৬২৮ কবিকম্কণ-চণ্তী 

ডাবর-- ভাবের সায় আরুতির পাত্র । 

৩৮০ পৃষ্ঠা 

দিন কৃর্তী--দিনকত্য কর্তব্যকম্মী। 

৩৮০ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

নাসবেশ--স০ লাহ্তবেশ _বুত্যবেশ, বিলাসবেশ | প্রঃ 

অশেষ বিশেষ করি নাসবেশ 

নাচিতে চলিল! নটা ।--ঘনরাম। 

লহনার অভিমান (৩৮০--৩৮২ পৃষ্ঠা) 
৩৮০ পৃষ্টা 

গুণহীন---ধচ্চকের জ্যা বিয়োজন। 

মৃণালী-_পদ্ম। 

৩৮১ পুষ্ঠ। 

কপট-প্রবীণ--কপটতায় যে প্রবীণত1 বা অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছে। 

শময়বন্ধ-_স্ময়বন্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

সিংহি নামে হৈল। কান।-_? 

৩৮২ পৃষ্টা 

স্থজান--স্ুবিদিত, অভিজ্ঞ । প্রঃ 

সো বর নাগর রসিক সুজান । 

হাম অবল। অতি অল্প-গেয়ান 1-_বিস্াপতি। 

লহনার সন্তোষ সাধন ও বিবাহের দিন নির্ণয় 
(৩৮২--৩৮৪ পৃষ্ঠা) 

৩৮২ পুষ্ঠার পাঠাস্তর 
পল-_-স- পল-_সাধারণতঃ চারি তোলা পরিমাণ । 

পলস্ত লৌকিকৈব মানৈঃ সার তি-দিমাষকম্্। 
তোলক-ত্রিতয়ং জ্ঞেং জ্যোতিজ্ঞে স্থৃতিসন্মতম ।--তিথিতত্ব। 



লহনার সম্তোষসাধন ও বিবাহের দিন নিণয় ৬২৯ 

টুড়ি-_সণ চূড়া - বাহুভূষণ ।__মেদিনী-কোষ। 
রাম রাম শ্মোঙরণে যাঁমিনী গ্রভাত-_রাম-নাম সর্ব-অশুভ-নাশক। 

বিষ্ঞোর্ নামানি বিপ্রেন্্র, সর্ববেদাধিকানি ৰৈ 

তেষাং মধ্যে চ তত্বজ্রৈ রাম-নাম বরং স্মৃতম্ ॥ 
রামেত্যক্ষরযুগ্মং হি সর্ধমন্ত্রাধিকং দ্বিজ। 

যছুচ্চারণ-মাত্রেণ পাপী যাতি পরাং গতিম্ ॥ 

রামেতি নাম যাত্রায়াং যে ম্মরস্তি মনীষিণঃ। 

সর্বসিদ্ধির ভবেৎ তেষাং যাত্রায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

অরণ্যে প্রাস্তরে বাপি শ্মশানে যো ভয়ানকে। 

রাম-নাম ম্মরেৎ তস্ত নাশুভং বিছ্যাতে কচিৎ ॥ 

রাজদ্বারে তথ! যুদ্ধে বিদেশে দস্থ্যসুন্মুখে | 

ছুঃস্বপ্রদর্শনে চৈৰ গ্রহপীড়াস্ু জৈমিনে ॥ 

ওৎপাতিকে ভয়ে চৈব বহ্ছি-রোগ-ভয়ে তথা । 

রাম-নাম শ্মরন্ মত্ত নাশুভং লভতে কচিৎ ॥ 
রাম-নাম দ্বিজশ্রে্ঠ সর্বাশুভনিবারণম্। 

কামদং মোক্ষদং চৈব ন্মর্ভব্যং সততং বুধৈঃ ॥ 

_-পদ্মপুরাণ,ক্রিয়াযোগসার, ১৪ অধ্যায় | 

পশ্চিম আশার কূুলে--পশ্চিম দিকের প্রান্তে। 

জনাই-_জনার্দন। 

গ্রহ-ওঝা-_গ্রহাচাধ্য, দেবজ্ঞ। 

মেশ রাশির কল্যাণ__২৭ নক্ষত্রকে মোটামুটি.২১ অংশ ধরিয়া ১২ রাশি কল্পনা করা 

হইয়াছে, তাহ স্ু্যপথের স্থান-নির্দেশক। “অশ্বিন্তা সহ ভরণী কৃত্তিকাপাদঃ 

কীর্ভিতো। মেষঃ1” মেষ প্রথম রাশি, বৎসরের প্রথম কল্পিত বৈশাখ মাঁসে 

স্যের নিবাসস্থান। সুতরাং মেষ রাশির কল্যাণ মানে বংসরারস্তের 

শুভশ্চনা ও সন্বংসরের শুত্তনির্দেশ। সেকালে পপ্রিকা সুলভ ছিল না। 

গ্রহৰিপ্রের! বাড়ী বাড়ী গিয়া মাঝে মাঝে পঞ্জিক। শুনাইত ।-_ 

গ্রহবিপ্র-মুখাদ্ রাজ! শৃণুয়ান্ নবপঞ্জিকাম। 

হস্তে কৃত্ব। ফলং পুষ্পং ন শদ্রগণকাস্ততঃ ॥ 

শুর দক্ষিণতো রাজ্ঞো বামতস্ তদ্ বিপর্য্যয়ে | 

দিনপঞ্জী সদ! পাঠ্যো৷ দৈবজ্ঞেন তু ধীমতা ॥ 

৫৫ 



৬৩, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

গঙ্গা দিতীর্থকে স্নানাদ্.যৎ.ফলং লভতে নরঃ | 

তৎ ফলং লভতে নুনং পঞ্জিকা-শ্রবণেন চ ॥ 
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং ফলং ভোজ্যং সবস্ত্রকম্। 

শক্তিতো দক্ষিণ! দেয়া ইতি দেবৈঃ পুরোদিত ॥ 

দণ্ড- মোটামুটি ৩২ দণ্ডে দ্িনমান ও ৩২ দণ্ডে রাত্রিমান বিভক্ত করা হয়। ২২ দণ্ডে 

এক ঘণ্টা হয়। 

বণিজ করণ-_১১ প্রকার করণের ষষ্ঠ করণ। 

শুভযোগ-_-২৭ প্রকার যোগের ২৩ স্থানীয় যোগের নাম শুভ । 

ংক্রমণ শিরঃস্থানে বংসর যাবে ভালে__-যে নক্ষত্রে কোনে! ব্যক্তির জন্ম, সেই নক্ষত্র 

ক্রাত্তিপুরষের কোন্ অঙ্গে পাতত হইয়!ছে দেখিয়! সেই ব্যক্তির আগামী মাস 

ও বৎসরের শুভাশ্ুভ নির্ণীত হয়। সংক্রাস্তিপুরুষেব মন্তকে প্রায়ই ভালো ফল 
থাকে-_রাজসুথ, মান, অর্থলাভ, ইত্যাদি । 

ভাঁলে--ভালো । প্রঃ 

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিনু, দিন যাবে ভালে ভাল ।--চত্তীদাস। 

তোন্গা ভালে জানে! আন্গো আইহনের রাণী ।-_শ্রীকষ্ণকীর্তন। 

দেই করতালি বোলে ভালি ভালি কাশীদাস বলি যাইনি । 

_অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী। 

লুগ্ত সংবৎসর--সিংহে গুরোঃ স্থিতিকাঁলঃ সংবৎসরস্থৃলঃ | যদি মাঘপৌর্ণমাস্তাং মঘানক্ষত্রং 

প্রাপ্যতে তদৈব ভাব্যম্। পূর্বরাঁশাবনাগতাঁতিচারি-গুরৌ এক বর্ষঃ অকালঃ) 

অয়মেব লুপ্তসংবৎসরঃ ।-_-শব্কল্পদ্রমধূত জ্যোতিষতত্ব-বচন | 

মলমাঁসাদি-কালানাং বিবাহান্ছে প্রযত্বতঃ। 

পুংসঃ প্রতি সদা দোষাৎ সর্বদৈব হি বজ্জ্যতা ॥ 

_শব্কল্পদ্রমে বিবাহ-শবে ভূজবলভীম হইতে উদ্ধত জ্যোতিষবচন। 
আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে--প্রঃ-_ 

হেট মুখে বুড়া শোকে করে হায় হায়। 

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে বুড়ার মাথায় ॥-_মাণিক গা্ুলি। 

বারতে প্রবেশ-_ 

অযুগ্ধে হূর্তাগ৷ নারী যুগ্মে চ বিধবা! ভবেৎ। 
তম্মাদ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে সা! পতিব্রতা ॥-_রাজমার্তগড। 

এবং “শমে কন্তকা প্রোক্ত! দ্বাদশোর্ষে রজন্বল1।”--উদ্বাহতত্ব। 
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ফান্তনেতে তবে লগ্ন__মাঙ্গল্যেযু বিবাহেষু কন্তাসংবরণেষু চ। 

দশ মাসাঃ প্রশস্তস্তে চৈত্রপৌষ-বিবর্জিতাঃ।-_-রাজমার্তগ । 
আষাঢে ধনধান্তভোগর হিতা, নষ্টপ্রজ! শ্রাবণে। 

বেশ্তা ভাদ্রপদে, ইষে চ মরণং, রোগাদ্ধিতা কাত্তিকে ॥ 
পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবনুলা, চৈত্রে মদোন্াদিনী | 
অন্ঠেঘেব বিবাহিতা পতিরত। নারী সমুদ্ধা ভবেৎ ॥ 

_-পঞ্জিকাঁয় জ্যোতিষবচন। 

উত্তরফান্তনী_ 
রেবত্যুত্বর-রোহিণী-মৃগশিরো।-মূলানু রা ধা-মঘা- 

হস্তা-স্বাতিযু তৌলি-বষ্ট-মিথুনেযুগ্যতস্থ পাণিগ্রহঃ ॥ 

_-পঞ্জিকায় জ্যোতিষবচন। 

ত্রয়োদশী- ত্রয়োদশী কামপ্রিয়তিথি, মদনব্রত অনুষ্ঠানের তিথি, সেইজন্য বিবাহে 

প্রশস্ত । ত্রয়োদশীর অপর নাম জয়া ত্রয়োদশ্তষ্টমী চৈব তৃতীয় চ তথা জয়া। 

এবং “সর্বসিদ্ধ! ত্রয়োদশী?” | 

রবিবার--একমতে “কুর্ধ্যার্কি-ভূমিপুত্রাণাং দিনেষু কুলট! ভবেৎ।” কিন্তু অন্তমতে-_ 

“ন বারদোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ বিশেষতে। শর্কাবনিভূ-শনীনাম্।” 

ইন্দ্র নামে যোগ-_ইন্ত্রযোগে বিবাহ প্রশস্ত, যেহেতৃ__-“কুলচ্ছেদো ব্যতীপাতে, পরিঘে 

স্বামিঘাতিনী,” ইত্যাদি 

“এতে বৈ দারুণীঃ সর্বে দশযোগাঃ গ্রকীত্তিতাঃ। 

শেষা যথার্থনামানঃ শুভকার্য্যেযু শোভনাঁঃ ॥৮ 

ইন্্রযোগ এ দশাতিরিক্ত শেষ শুভ যোগ কয়টির অন্তগতি। 

দ্বোধাম রজনী মধ্যে - অর্দরাত্রে, মধ্যরাত্রে । রাত্রে বিবাহ কর্তব্য-_ 
বিবাহে তু দিবাভাগে কন্া শ্তাৎ পুত্রবর্জিতা | 

বিরহানলদগ্ধ! স্তাৎ নিয়তং স্বামিঘাতিনী ॥--জ্যোতিঃসারসংগ্রহ | 

মাসের অর্থ ভোগ--১৫ই বা ১৬ই তারিখে। 

৩৮৩ পৃষ্টা 

ছলিচা--? গালিচা । প্রঃ 

রাজা কৈল অঙ্গীকার ভিন্ন সাধু বসিবার 

দুলিচা ফেলাইয়৷ দিল আগে। 

__ছ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল। 



৬৬২ কবিকম্কণ-চণ্তী 

৩৮৪ পৃষ্ঠা 

কামতিথি__ ত্রয়োদশী ত্বনন্গস্ত পবিভ্রারোপণে তিথিঃ।--কালিকাপুরাঁণ, ৬১৪১ । 

রোঁহিতী সহিত শশী--১৩৮ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য । 

জীব--৫১) জীবন, (২) বৃহস্পতি । 
মঘা-খক্ষং পরিত্যজ্য যদ সিংহে গুরুর্ ভবেৎ। 

তদ্দাৰে কন্তক চোঁঢ়া স্থভগা সুপ্রিয়া ভবেৎ ॥-_মাগ্ুব্য। 

অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক-কুস্তয়োঃ। 

যজ্ঞোদ্বাহাঁদিকং কুর্ধ্যাৎ তত্র কামো ন লুপ্যতে ॥ 

,__হাঁরীত-সংহিতা । পরাশর-সংহিত, কৃত্য চিন্তামণি; 

সঙ্কেতকৌমুদী ইত্যাদি। 

বিবাহের অধিবাস (৩৮৫--৩৮৬ পৃষ্ঠা) 
৩৮৫ পৃষ্ঠা 

অধিবাস-_আভ্য্রয়িক কর্মে সুবাসিত দ্রব্যাদি দ্বার অঙ্গ প্রসাধন ও মাছল্য অনুষ্ঠান । 
১৭৮ পৃষ্ঠায় গন্ধাধিবাসন দ্রষ্টবা। 

অমলখি__-আমলকী । 

চুয়া__সণ চ্যু ধাতু ক্ষরণে। যাহা! চুয়াইয়৷ পাওয়া যায়-_ধুনার সঙ্গে খসথস মুখা ইত্যাদি 
চোয়ানে। কৃষ্ণবর্ণ উগ্রগন্ধী নির্ধ্যাস। 

ঘিচী কড়ি--সণ কুঞ্চিত ৯ ঘিচি, ঘেচি, ঘেচি। ঘেচি কড়ি-গেঁঠে কড়ি। ও৭ গঙ্ঠী 

কৌড়ি। 
বিদমালা-_-? বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ বীজমলা । 

পল্মাক্ষৈর বিহিত! মাল! শক্রনাশকরী মতা ।-_তন্ত্। 

নড়ি-_সণ যষ্টি» প্রাণ লট্ঠি৯ লাঠি, নড়ি । 

জাবক--স যাবক-5অলক্তক । 

শরা--স শরাব। একে কোল-শরা বলে; ছুখানি শরার মধ্যে পাচ ফল রাখিয়। 

আল্ত! জড়াইয়! বাধে ) ইহ! জরারুর ভ্রণের প্রতীক । 



বিবাহের অধিবাঁস ৬৩৩ 

' ধর্ষশ--? সর্বন্য 

পুটলী-_স” পুট +লী। 
ফুল-ঝাঁরা--ফুল-ধারা, ফুলের মালা লম্বিত করিয়া রচিত ভূষণ । 

নাটাই__সণ নর্তকী । প্রঃ 
বুকে বান বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে ।__কৃত্তিবাস, আদিকাণড। 

নাটাই সহিত ুত1-_বিবাহে নাটাইভর! সুতা! দেওয়ার তাৎপর্যয--বরবধূর গ্রীতি ফেন 

নাটাইএর সুতার মতন টানিলেও বাড়ে, দূরে গেলেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, এবং 

প্রায় অফুরস্ত হয়, এবং বরবধূ একের টানে অপরে যেন নাটাই-হুতার মতন 

ঘুরপাক খায়।-_-তুঃ-- 

টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত। 
যৈছন বাঢ়ত মুণালক সত ॥-_-বিগ্ভাপতি | 

ফুল-মোড়-__পুষ্পমুকুট । মুকুট ৯মউড়, মোড়। 

স্থশঙ্খ কুলপি-_-ম” কুফল্_তালা, কা । কজা-দেওয়া খিলাঁন শখ! । 

রজনী-_? 
ময-_মন্দ। 

গাছ-_জালা। উপরি উপরি স্থাপিত বৃক্ষকাগ্ডারুতি হ্াড়ী। 

নভৃনী--? কোনো-রকম কাপড়। প্রঃ-_ 

ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি ।-_চৈতন্তচরিতামৃত। 

পরিতে দ্রিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভূনি।__কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

কযু-_? কষু-কৌষেয়? 
কমলাবিলাস--কমলার বিলাস-সামগ্রী হওয়ার উপযুক্ত উত্তম বন্্র। প্রঃ 

কমলাবিলাঁস বাস পরি অভিলাষে ।-_-ঘনরাম। 

কশয়__স০ কৌষেয়। 

ক্ষির-শাঙলী-_স০ শফ্ুলি১শাঙলি - পিষ্টক। 

পুলী-_-স০ পুলিকা', পুরী । 

নারঙ্গ__স" নাগরঙ্গ, নাধ্যঙ্গ। প্রঃ 

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমল বীজপূর।-__চৈতন্তচরিতামৃত । 

পাঠীস্তর ৩৮৭ পৃষ্ঠ 

কান্দি--সৎ স্বন্ধ। 
চিনিটাপা-_এক রকম কল1। প্রাচীন কাব্যে এই কলার উল্লেখ প্রচুর-_ 



৬৩৪ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

চিনিচাম্পা কল! নয় জলত মাথি খামু ।-মাণিকচন্দ্র রাজার গাঁন। 

কেহ দেয় চন্দ্রলাঁড়, চিনিটাপ৷ কলা ।-_মাঁণিক গাঙ্গুলি 
চিনিটাপ| কলা! সেইত ফুলমাঁলা ।-_শ্ন্তপুরাণ। 

কেতা-_-আ০ কিত! - শৃঙ্খল।, ব্যবস্থা । 

টাঙ্গায়__স- তুঙ্গ৯টঙ্গ। টঙ্গে তুলা টাঙ্গানে। অথবা-_সণ তন ধাতু বিস্তারে ; 
তানায়স্টানায় »টাঙ্গায়। ফা তঙ্গ-আ টো» কষা। 

বিবাহের নান্দীমুখ (৩৮৭-৩৮৯ পুষ্ঠা ) 
৩৮৭ পৃষ্ঠা 

পাতী--সণ পত্রী । 

বার্ভন__সণ বার্তায়ন, বাত্স ন-দৃত, পথগমননিপুণ চর, বার্তাবাহক। 

বোঝা-_সণ বদ্ধ প্রাণ বজ্ঝ। ৩৮২ পৃষ্ঠার পাঠান্তরের টাকা! দ্রষ্টব্য । 

৩৮৮ পৃষ্ঠা 

রস্ভাতরু-_মাঁল্য ওযধি, সেইজন্য কদলীবৃক্ষ গৃহদ্বারে রোপণ করিতে হয়।--বসম্তরাজ- 

শকুন; শ ংহিতা। 

জলাশনে--অশনের ব1 পানীয় জল, অথবা জল ও আসন। 

বাক্য বস্ত বিধিমত--বিধি পদ্ধতি অন্তসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া'ও দ্রব্যাদি দিয়। 

পড়াহ--স- পটহ। 

কাষড়-_-স” কাংস্তবা” কাস।। কাসা+র-_নিন্মিত অর্থে । কাতংস্তবাস্য । 

শাণী--ফাঁ শাহনাএ-রাজনল, শ্রেষ্টনল-বীশী। সণ সানেয়ী, সানিক1-বা1- 

শাঁনাই, সানাই। 

টমক--টমটম করিয়া যে বাছ্ বাজে, টেম্টেমি। প্রঃ 

রণশিঙ্গ|! কাড়া পড়! টমক টেমাই।-_-ঘনরাম। 

নৃত্যকী-_সণ নর্তকী, নৃত্যকারিণী। 

গণেশ তরণী হরি--? 

নবগ্রহ-_সৃর্ধ্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ শনি রাহ কেঠ়। 

ম্থন জৈষ্টা-_সণ” মন্থান-যষ্টি, মন্থন-যষ্টি। বিবাহের উদ্দেশ্য প্রজনন; প্রজনন-প্রক্রিয়ার 

প্রতীকরূপে মন্থনযষ্টি লইয়া শিশুকল্যাণের দেবতা ষগীর রূপ কল্পনা করা হয়। 



বিবাহের নান্দীমুখ ৬৩৫ 

ভাদ্র-মাসের শুরুপক্ষের যষ্ঠী তিথি বিশেষভাবে মন্থান-ষ্টা নামে পরিচিত । 

প্র দিন ও বিবাহের সময় মন্থান-যষ্ঠীর পুঁজ! করা হয়। 
মুকুণ্ড-নন্দন_-ভৃগ্ড ও খ্যাতির ছুই পু্র-_ধাতা ও বিধাতা, এবং এক কন্তা_ লক্ষ । 

বিধাতা মেরুর কন্ঠ| নিয়তিকে বিবাহ করেন। বিধাতা ও নিয়তির পুত্র মৃকু। 

মুকওুর পুত্র মার্কগেয়।__-(মার্কতেয়-পুরাণ। ) মার্কগেয় অল্লীযু হইয়া জন্মগ্রহণ 

করেন। মার্কগেয়ের পিত। মুকওু পুত্রকে উপদেশ দেন সকল লোককে নমস্কার 

করিয়। আশীর্বাদ সংগ্রহ করিতে । মার্কগ্েয় এ*দিন সপ্তষিকে নমস্কার করিলে 

তার আশীর্বাদ করেন-__চিরাযু হও। অপর একদিন বগ্ধাকে নমস্কার করিলে 

তিনিও রূপ আশীর্বাদ করেন। (মত্ম্তপুরাণ, স্থষ্টিখণ্ড, ৩০ অধ্যায় ।) 

বালক মার্গেয় তার অল্লাযুর জন্ত পিতামাতাকে শোকাকুণ দোখয়া চিরাঘু 

হইবার জঙ্ত। বিষুতর তপস্তা করিতে ধনে যান। তার মৃত্যুক্ষণে তিনি 

বিষুচিন্তায় মনোনিবেশ করিরা ছিলেন বলিয়া বিষুণদুতেরা! যমদূতদ্িগকে ও 

স্বয়ং যমকে পর্যন্ত মারিয়া তাড়াইয়৷ দিয়াছিল। তদবধি তিনি চিরজীবী হন। 

(নারসিংহপুরাঁণ, ৭ অধ্যায়) 

কোনে আভ্যুর্দয়িক শুভকন্দ্বে মার্কগেয়ের পুঙ্জা করার তাৎপধ্য--যার কল্যাণে 

পুজা কর! হইতেছে সেও যেন মার্কগেয়ের স্তায় দীর্ঘজীবী হয় । মার্কগেয়ের 

পুজা করিলে 'নাকালে তন্ত মৃত্যুঃ স্তান্ নরন্তাচ্যুতচেতসঃ ।' 

মার্কগেয়-পুজার ধ্যান প্রার্থনা ও প্রণামের মধ্যেও মার্কগেয়-পূজার উদ্দেশ্ত 

জান! যায়-_ 

দ্বিভূজং জটিলং সৌম্যং স্থবুদ্ধং চিরজীবিনম্ | 
মার্কগেয়ং নরো৷ ভক্ত্য! পজয়েৎ প্রযতস্ ততঃ ॥ 

চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথ! মুনে। 

রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রয়া যুক্তশ্চ সর্বদা ॥ 

মার্কগ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্নাস্তজীবন। 

আযুর্ ইষ্টার্থ-সিদ্ধযর্থম অন্মাকং বরদে! ভব ॥ 

মহী গন্ধ শিল! ধান ইত্যাদি__অধিবাঁসের ডালায় রক্ষিত সামগ্রী; এক একটি দ্রবা 

দার! পাত্রপাত্রীর দম্পৎ আরোগ্য ইত্যাদি কামন1 কর! হয় ।-__ 

মহী গন্ধঃ (শিলা ধান্ং দূর্বব! পুষ্পং ফলং দাঁধ। 

ঘুতং স্বস্তিক সিন্দুরং শঙ্খ কজ্জল রোচনা। 

সিদ্ধার্থ, কাঞ্চনং রোপ্যং তাতো দীপশ্চ দর্পণম্॥ 
দীপের ব্দলে বা অধিকন্ত চামর দেওয়ারও বিধি আছে। 



৬৩৬ কবিকস্কণ-চণ্ডা 

স্বস্তিক-_-পিঠালি দ্বার নির্মিত ত্রিকোণাকার যন্ত্র, মাঙ্গল্য। 

রোচন1--স০ গোরোচনা-_-গোরুর পিত্ত হইতে প্রাপ্ত পীতবর্ণ রং। 

লিদ্ধার্থ--শ্বেত-সর্ষপ। 

পূ্ণপাত্র-_শস্তপূর্ণ পাত্র, পূর্ণতার প্রতীক । 

হর্যাদ্দ উৎসব-কালে যদ্ অলঙ্কারাংশুকাদিকম্। 

আকৃষ্য গৃহতে পুর্ণপাত্রং পুর্ণালকঞ্চ তত ॥--জটাধর । 

পরশীলা__স্পশ করিল। অধিবাসের মাঙ্গল্য দ্রব্য পান্রপাত্রীর কপালে স্পর্শ করাইয়া 

মন্ত্র বলিতে হয়। 

প্রতিমা রুচি ইত্যার্দি_-যোড়শ মাতৃক।। গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া 

দেবসেন৷ স্বধা স্বাহা শাস্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা কুলদেবত। | 

৩৮৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

বিবাহের নান্দীমুখ 
শুন্তি নব পাতিল আধান-_শুক্তি_ শঙ্খ । নূতন শঙ্ঘ স্থাপন .করিল। 
পাতিল লগ্নের সরা-_-? 

গ্রহপতিগণ-_চন্ত্রের অধিপতি উমা, প্রত্যধিপতি বরুণ--“বিচিক্ত্যোমাধিদৈবতম্। 

জল প্রত্যধিদৈবতং চ সৃর্্যাস্তম্ আহ্বয়েৎ তথা 1” 

মঙ্গলের অধিপতি কার্রিকেয়, প্রত্যধিপতি পৃথিবী--+স্বন্দাধিদৈবতং ভৌমং 
ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্।” 

বুধের অধিপতি নারায়ণ ও প্রত্যধিপতি বিষু-_"নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষণ 

প্রত্য ধিদৈবতম্।» 
বৃহস্পতির অধিপতি ব্রক্ধা, প্রতাধিপতি চন্ত্র ও ইন্ত্র-_প্রহ্গাধিদৈবং স্ৃরধ্যান্তম্ 

ইন্জপ্রত্যধিদৈবতম্।” 

গুক্রের অধিপতি ইন্দ্র প্রত্যধিপতি শচী--“শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী- 
প্রত্যধিদৈবতম্।” 

শনির অধিপতি যম, প্রত্যধিপতি গএরজাপতি-_-প্যমাধিদৈবতং প্রাজাপতি- 

প্রত্যধিদৈবতম্ 1” 



ওষধ-প্রবন্ধ ৬৪৭ 

রাহুর অধিপতি কাল, প্রত্যধিপতি সপ-_“কালাধিদৈবং সুত্যান্তং সপপ্রত্য।ধ- 

দৈবতম্ ।” 
কেতুর অধিপতি িত্রগুপ্ত, প্রত্যধিপতি ব্রহ্ম__“চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্গ- 

প্রত্্যধিদৈবতম্।”। 
সুর্যের অধিপতি শিব; প্রত্যধিপতি অগ্নি, এবং সবিত্মগুলে নারায়ণ 

সন্পিবিষ্ট-_“শিবাধিদৈবতং স্ুরধ্যং বহ্ছিপ্রত্য ধিদৈবতম্।” 
“ধ্যেয়ঃ সদ! সবিতৃমগ্ুলমধ্যবর্তী নারাষণঃ 1” 

_-গ্রহযাগতত্ব। 

তার শব্দ-_তারন্বর, তীক্ষ বা উচ্চম্বর । 

কাথ-_কন্থা মুন্ময়ভিত্তৌ স্তাৎ তথা প্রাবরণান্তরে ।--মেদিনী। 
সণ কম্থা১ বাণ ও৭-কাথ। 

ওধধ-প্রবন্ধ ( ৩৯০-৩৯২ পৃষ্ঠা ) 
৩৯০ পৃষ্ঠা 

দোছটা--ছট। ব। আঁচলের দণী কাপড়ের ছুদিকে থাকে ; সেই ছুই প্রান্তই দেহের 

সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া কাপড় পর!1। 

স০ কচ্ছোটি কা বাণ কাছোটা । ছুই+কাছোটা--কাপড়ে ছুই কাছ। করিয়। 
পর! । দোছোট -উত্তরীয় ; দোছোটী-_উত্তরীয় সহিত। 

আড়ংশর।_-? আড়ং বা আড়ত হইতে সংগৃহীত শরা? শরা৯স- শরাব- 

মুৎপাত্র। 

গোমুণ্ড--কাপাঁন-বাড়ী হইতে গোমুণ্ড আনি! তুক করিবার তাতৎপর্ধ্য এই যে-_কাপাঁস- 

ফল কৃষ্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে আঘাত লাগিলে তাহা মুখ বিকশিত করিয়া শুভ্র 
তুল! বাহির করিয়! হাস্ত করে, এবং গোমুণড শুভ্র বিকশিতদস্ত চিরনীরব। 

পাটিখাল-_পাক1+ ইটাল১পাঁকিইটাল১ পাটিকাঁল-পাকা-পোড় ইট, পাটকেল। 
প্রবোধচন্দ্রিকায়-_পাটিখেল। 

ত্রিপত্র মণ্ডপ ভাগে--? 

পুড়াতী-_পুড়তী শাক। 
হাইহামলাতি_-স” হস্তামলক হাই ; পদ” হাঁফিকা (জুস্তণ )৯হাই। হামলাতি- 

আমলকাদি-_আমলকি মেথি আদি। এইসব দ্রব্য পেষণ করিয়া! বশীকরণের 
৫৩৬ 



৬৮ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

জন্ত তুক করা৷ হয়, তাহাতে বশ ব্যক্তি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত হয়, বা নিড্রাতুরতুল্য 

হাই তোলে । ৩৯৮ পৃষ্ঠার পাঠাস্তরের টীকা দ্রষ্টব্য । 

বাগ্ভ--সণ বৈগ্ঘ, ব্যাধ) আ ব্দ,-বনেচর জাতি, বাদ-বন, বেছেইন-ষাযাঁবর 

জাঁতি। ১বাদিয়া-বনেচর যাযাবর ব্যাধবৃত্তি ওধধদাত! জাতি। 

রোহিত-মংস্তের--রোহিত মতস্তশ্রেষ্ঠ বলিয়। | 

গীত্য--পিত্ত; ক্রোধের উত্তেজনার কারণ পিত্তাধিক্য বলিয়। সকল দেশের বিশ্বাদ। 

পিভ্তের অপর সমনাঁম উদ্মা। পিত্ত জল! _ ক্রোধ হওয়া। 

তন্মাৎ হেজোমফং পিতং পিতোম্সা যঃ স শক্তিমান্। 

স কায়াগ্নি নকায়োম্ম! ন পক্তা সচ জীবনম্॥-__তন্তর। 

পিত্ত প্রকৃতিকে যাদৃক্ তাদৃুশোহথ নিগগ্ভতে। 

অকালপলিতে। গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান ॥--ভাবপ্রকাশ। 

পিভ-শ্লেম্স-সমীরাশ্চ প্রাণিনাং ছুঃখদায়কাঃ ॥ 

_ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মধণ্ড, ১৬ অধ্যায় । 

ইংরেজী 71] মাঁনেও পিশ্তরস এবং ক্রোধ, বিরক্কি-_ 
10 009%78 2106) 111-6010])615 [)665151)1)695) [101] 6106 10910009117 

410]1)0560 11)110001709 01 179 19116 01) (1)0 10101100018, 

41174518060. 100 1১119170909) 7168, ০1 (18 71050070091 17917169, 

(110 বি€জ 962/009810 101011012), 

নঙ্গল বাসরে--প্রীয় সমস্ত তুকতাঁক শনি-মঙ্গলবারে করণীয় । মঙ্গলের অন্যান্ত নাঁম 

__কুক্জ, বক্র, ক্ুরদৃক্। মঙ্গল সর্বকামফলপ্রদ।-স্কন্দপুরাণ | 

বিদমোড়া-? বিদ্ধাড়ক-_সণ বুদ্ধদারক ? 

ইষাগ-_ ? সু অর্কমুল! »ইশেরমূল, ইযু--& 119601001)19, 100010৪%) একপ্রকার 

বন্য লতা । পাখীলতা। অথবা, ইদপৃগুল না ইসব্গুল--ফাঁণ অস্পৃ- ল অশ্ব, 
আ” গুল্-কর্ণ-অশ্বকর্ণের সায় পাত1 বিশিষ্ট শাক, [১1976800 ০৮৪6০. 

বালাগাজে-_ ৫ 

গারড়--স৭ গড্ডল-5 ভেড়া । ভেড়া নির্বোধ বলিয়! পরিচিত। 

রসের কাঁজল--স" রস-_পারদ। পারদের কজ্জল। 

ভেড়ার মতন নির্বোধ পরব্শ ব্যক্তিও রসিক রসজ্ঞ হইবে, ইহাই তাতৎপর্য্য। 
পারদের গুণ--চক্ষুষ্যত্, রসায়নত্ব। 

যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলগ্রদঃ |-_মাতৃকাভেদতন্ত্, ৮ পটল । 

কাটাল--স" কতিত। 



ওষধ-প্রবন্ধ ৬৫৯ 

৩৯২ পৃষ্টা 

বন্থ-_বৃদ্ধৌষধ ( মেদিনী, শব্ররদ্রাবলী )। যে ওধধে বৃদ্ধি বা মঙ্গল হয়। 

হাঙ্গিবাতে--অর্দরাঁতে পাঠ হুইবে। 
ত্রিশূল্যা_ ? 

বেদগুণ_:? সণ বাতি গন বাইগন ৯ বাগ্যন ১ বেগুন। 

বেউশ্থা-_ইবৈ০ বিশ্তা১স০ বেশ! । ব্যবসা শব্দের সঙ্গে গোল করিয়া গ্রাম্য-_বেবিশ্ু! 

বেউন্তা । 

আলতা-__সণ অলক্তক, ও০ অলতা, হি০ অলতা, মণ অলিতা । 

আইবাড়-_-সণ অব্যট_ অবিবাহিত । ও অবিহড়।। প্রঃ 

আইবড় এতবড় বেট! হৈল ঘরে। 

কেমন করিয়! দেখে পেটে ভাত জরে ॥__শিবায়ন। 

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন ন| দেখ চেয়ে 

বিবাচের না ভাব উপায় ।--ভারতচন্ত্র। 

বেড়ী__সণ বেষ্টসপ্রাণ বেঠঠকবেড়। সণ বার ৮হিণ বের । 

গালাগালী-_সৎ গহিক1১ প্রাণ গল্পহিআ১সত গালি-্বিরুদ্ধ ভাষণ। গালির ব্দলে 
গালি গালাগালি; ব্যতিহার বন্থত্রীহি। 

ছান্দলা__সণ ছাদন- চন্দ্রাতপ। ছাদন-তল1১ ছাদল1। হি৭ টাদনী, ও ছা-মুড়ল|। 

কৃত্তিবাসে-_ ছাঁয়ামগুপ। লোচন দাসের চৈতনমঙলে- ছোড়লা। 

৩৯২-_৩৯৩ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 

রম্তাবতীর বশীকরণ ওষ্ধ সংগ্রহ 

পুনর্বনু--? বস্তু _বৃদ্বোধধ। পুনর্বস্থ-_ ওষধের তিলক । 

পাকড়ি--স? প্রগ্রহ হি পাঁকড়-ধর।। পাকড়ি-ধরিয়া। 

আটুলি-__আটাল+ঈ-_যে কীট অঙ্গে আটিয়। থাকে । স০ অষ্টপদী। হিণ অট, ও০ 

টিক-অ, ইং 000 সাঁপ অতি হিংস্র বিষধর প্রাণী; তাঁর অতি মস্যণ গায়েও যে 

পরাসক্ত কীট আটিয়! থাকিয়৷ তার রক্তপাঁন করে সেই কীট আনিয়! তুক করিলে 
জামাত। অতিবড় ছুর্ধর্য হইলেও কন্তার প্রভাব এড়াইতে পারিবে নাঁ_ইহাই 
তাৎপর্য্য। 

আমা শরা ......... সাপের দই-__সাঁপের বিষ দিয়া জমানো দই; আমা শরায় 
ছুধ রাখিয়া দই জমাইতে গেলে শর! গলিয়া যাইবার সম্ভীবন1; কিন্তু সেই দুধে 



৬৪ কবিকম্কণ-চণ্ডা 

সাপের বিষ দিয় জমাইলে ছুধ এত শীঘ্র জমাট বাধে যে আম! বা অদদ্ধ শর! গলিয়া 

যাইবার অধসরই পায় না। আমা শরাঁয় সাপের বিষ দিয়া পাতা দই আনার 

তাৎপর্য এই যে-_-কন্ত! সাপের গ্াাঁয় বিষ উদ্দিগরণ করিলেও কন্টা-জামাতার 

গ্রীতিবন্ধন দধির স্টায় জমাট হইবে এবং আধার ধত কেন কম মজবুত হোক না 

তাহা ভঙ্গ হইবার কোনো সম্ভাবন! থাকিবে না। সাপের বিষ ৪010 ব অল্প নহে, 

8115]1) তাহাতে ছুধ জমিয়া দই হয় কি ন! পরীক্ষ!-সাপেক্ষ। 
অথর্ববেদে, গরুড়-পুরাণের ১৮২ অধ্যায়ে, বহু তত্ত্রেবছ বশীকরণ- প্রকরণ 

আছে। শেকৃস্পীয়রের মাকবেখ নাটকে ডাইনীদের তুকতাঁক তুপনীয়। 

বরবেশে ধনপতির আগমন (৩৯৩--৩৯৫) 

৩৯৪ পৃষ্ঠা 

কাশ্ঠপী--পরশ্ুরাঁম একবিংশতিবাঁর নিঃক্ষত্রিয় করিয়! গুরু কম্তপকে দান করিয়াছিলেন 

বলিয়া পৃথিবীর নাম কাশ্তপী। কাশ্তপী _মৃত্তিক!। 
ুর্বা-_বনুসস্ততি ও দীর্ঘজীবনের প্রতীক। প্রথম খণ্ড টাকার ৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

ধান্ত-_বনুসন্ততি ও ধনান্গশালিতাঁর চিহৃ। ধান দিয়া আশীর্কাদ করিবার বৈদিক 
মন্ত্র এই__ও ধানাবস্তং করস্তিণম্ অপৃপবস্তং উক্থিনম। ইন্দ্র প্রাতর্ জুষন্ব নঃ। 

ও ধান্তম অসি, ধিশুহি দেবান্, ধিশ্ৃহি যজ্ঞং, ধিলুহি ধজ্ঞপতিং, ধিনু হু মাং যক্তরন্তম্। 

মাল1--তা” মালা-ফুল ১৮ সৎ মাল্য, মাল ৮ প্রাণ মাল্পং ১ বাণ মাল1-ব্হু ফুলে 

গাথা হার। 

রসের দর্পণ__-পারদ-লিপ্ত দর্পণ । 

ঢলে--চলে। স" হুবল ধাতু চলনে ১ হি ও” ম? বা” ঢল। 

ছুদলে কন্দল--গ্রাচীন কালে কণ্ঠ হরণ করিয়! বিবাহ করার প্রথা ছিল। তাহাতে 

বরইপক্ষে ও কম্তাঁপক্ষে যুদ্ধ হইত | ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই প্রথা বহুদিন প্রচলিত 

ছিল-_হিন্দী আল্হার গানে তার পরিচয় আছে। এই প্রথা তিরোহিত হইয়! 

গেলেও তার অভিনয় বহুদিন পধ্্যস্ত হইত; এখনে বর বাঁসরঘরে ঢুকিতে গেলে 
ম্তালক দার আটক করে, এবং শ্তালককে দোরধরানি টাক ঘুষ দিয়! বর বাসরঘরে 
গশের অধিকার পায় । বাংল! অপর কাব্যেও বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষের দ্বন্দের 

পণচ% পাওয়া যায়। 
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বরযাত্র কন্তাঁধাত্র করে তাড়াতাড়ি। 

কন্দল করিয়া পথে নিভায় দেউড়ী ॥__কেতকা দান। 

হেনকালে দশরথ গেলেন তথায় ॥ 

তারে অন্ুব্রজিয়া সে লয়েন জনক। 

স্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক ॥ 

প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি। 

ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি ॥__কৃত্তিবাস, আদিকাগু। 

সাধব--স? সাধু শের ব্হুবচনের রূপ। 

কলী-__স- কলি-কলহ। 

শ্বন্ুরা-_স শ্বশুর ১ হি” শ্বনুরা । 

অনস্ত শট__স” অস্তঃপট, অন্তর্বাস। কাপড়। প্রঃ 

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে ।-_চৈতম্তভাগবত । 

অস্তঃপট ঘুচাইল দৌহে ধৌঁহ। দেখি ।- লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। 

ভাঙরী- ত্রাতুণ্পুত্রী, ভাইৰি ? 
অবিধান--স- অভিধান নাম। 

গোত্র-_-এক ক্ষেত্রে যাহারা গোরু চরাইত তারা এক গোত্রীয়। মনু প্রভৃতির মতে 
২৪ জন গোত্র-প্রবর্তক খধি। *এতেষাং যাণ্ভপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্ততে ।” 

প্রবর--গোত্র-প্রবর্তীক খষিবংশের তিনজন প্রধান ব্যক্তি । “বীর মঞজ্রোদয়? নামক গ্রন্থে 

গোত্র- প্রবরের বিশদ বিবরণ আছে। 

৩৯৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

বরযারো 

গাস্তারি-পীঠে__গান্তারী কাঠের পিঁড়ি; গাস্তারী কাঁঠ খুব মহ্যণ হয়। 

মঙ্গল গায়--(১) শুভহুচক গান করে। (২) দেবতার লীলা-প্রকাঁশক মঙ্গল নামে 

পরিচিত বিশেষ ধরণের ও সুরের গান করে, যেমণ- চগ্ীমঙগল, মনসা.মলগল, 
শীতলামঙ্গল, ধন্দমঙ্গল, চৈতন্তমগগল, ইত্যাদি । 

বরিক়্াতি-_স? বরধাত্রী ৮ হিণ বরিয়াতি। 

গোধুলি-_ 

সন্ধ্যাতপারুণিত-পশ্চিম দিগ্বিভাগে 

ব্যোয়ি স্কুরদ্ বিরল-তারক-সনিবেশে। 
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রুদ্ধে গবাং থুর-পুটোদ্গলিতৈ রজোভির্ 

গোধুলির্ এষ কথিতো ভূগুজেন যোগঃ ॥ 

গোধুলিং ত্রিবিধাং বদস্তি মুনয়ো! নারা-বিবাহাদিকে_ 

হেমস্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃহতাং পিওীরুতে ভাস্করে | 

গ্রীষ্মে হর্ধান্তিমিতে বসন্ত-সময়ে ভানৌ গতে হ্ৃশ্ততাং, 

সুর্ষো চান্তম্ উপগতে চ নিয়তং বর্ষা-শরৎ-কালয়োঃ ॥ 

লগ্ন যদ! নাস্তি বিশুদ্ধম্ অন্তৎ 

গোধুলিকাং তত্র শুভাং বদত্তি। 

নান্বিন্ গ্রহা ন তিথয়ে৷ ন চ বিষ্টি বারা 

খক্ষাণি নৈব জনয়স্তি ক্দাপি বিদ্রম্। 

অব্যা€ঘতং সততম্ এব বিবাহুকালে 

যাত্রা চায়ম্ উদ্দিতে। ভূগুজেন যোগঃ ॥ 

মার্গশীর্ষে তথ] মাঘে গোধুলিঃ প্রাণনাশিক1। 

অন্তেযু শুভদে! যোগো বিবাহে গমনে তথা ॥-_দীপিকা ও পঞ্জিকা । 

হাদ কথ কুতুহুলে--কৌতুক করিয়া হাস্য ও কথোপকথন 

ক্রোশেক-_-এক ক্রোশের কাছাকাছি । 

গালাগালি চুলাচুলি__গলায় গলায় বা চুলে চুলে ধরিয়া যুদ্ধ 

দেউড়ি__স” দেহলী (দ্বারা গ্রস্থানম্)৯ হি দেউড়ী। তুঃ_ 

নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে ।-_কৃত্তিবাস। 

সম্মুখে ময়রার ঘর ভিতর দেউড়ি।-_মাঁণিক গাঙ্ুলি। 

খুনাখুনি__ফা- খুন-রক্ত। রক্তারক্তি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্গাকাণ্ডে অঙগদ- 

রায়বারে খুন শব আছে। 

ধনপতির বিবাহ ( ৩৯১--৩৯৮ পৃষ্ঠা ) 
৩৯৭ পৃষ্ঠ] 

কবিলাঁস-_স- কাহল!|? বাছ্ছযন্ত্র। প্রঃ 

রুদ্রবীণা উপাঙ্গ পাখাজ কবিলাসে 

সপ্তসর! রবাব ডিওিম বাছারপে ॥-__জয়ানন্দের চৈতন্তমঙল 
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খুনী__খুঞা, ক্ষৌম বন্ত। 
পাছড়া_-৪০১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 

তান্ুল-দাপুড়া__তান্থুল রাখিবাঁর সম্পুট, পেটিক|। 

চান্দা_ চন্দ্রাতপ, চাদোয়া । 

ফিতা-_পর্ভ্€ 1109, 

চন্দন-চৌখুরী-_চন্দনকাঠের চারিখুরা-দেওয়া পিঁড়ি। সণ খুরক-্খাটের পায়া। 
লাঁজা-_-খই। 

ছুলীঞ্া-__সণ হুল ধাতু গতি । হুলিয়1- নিক্ষেপ করিয়া । স০ হত-আহুতি প্রদত্ত। 

হলিয়1- আছতি দিয়া। 

৩৯৮ পৃষ্ঠা 

পরিশে-_-পরিবেষণ করে । ও০ পর, ছি পরোস। গ্রঃ-_ 

পরিসএ জনক-বিআরি ।-_শূন্ঠপুরাণ । 

ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা ।--ভারতচন্ত্র। 

বিদগধ--স বিদপ্ধ-রসিক। 

শষ্য তোলনী-__শালী-শালাজদের প্রাপ্য বরবধূর শয্যা তোলার পুরস্কার । 

শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর | 

শধ্যার উত্থান-কৌড়ি দিলেন বিস্তর ॥__কৃত্তিবাস, আদি। 

পঞ্চাশ-__স” পঞ্চাশৎ। 

৩৯৯ পৃষ্ঠা পাঠাস্তর 

রোহিণী-সোম-_প্রগাঁট দাম্পত্য-গ্রীতির জন্ত প্রসিদদ। ১৩৮ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য । 

কুহৃম-শয়নে- _ফুলশধ্যা | মদনের সমস্তই পুষ্পময় বলিয়া! বিবাহ-বাঁসবে ফুলশয্যা করা 
হয়। তুঃ__ 

কুন্গম-শয্যায় রাঁজ। শয়ন করিল।-_ক্কত্তিবাস, আদিকাণ্ড। 

স্্রী-আচার | 

স্রী-আচার-স্ত্রীলৌকদের অনুষ্ঠেয় শান্্বহিভূতি লৌকিক ও কৌলিক আচার । 
বরহৃতা--শ্রতা দিয়! অধর ও হস্ত মাপিবার তাৎপর্য কন্তার প্রতি জামাতার কটুবাক্য 

বলার ও প্রহার করার ক্ষমতা লোপ ও বাক্যে ৪ ব্যবহারে জামাতাকে কন্তার 

অনুগত বশীভূত কর|। নাটাইএর সত! দিয়া তুক করার তাৎপধ্য এই যে কন্তা 



৬৪৪ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

প্রীতির ডূরী টানিয়া জামাতাকে নাটাইএর স্ঠায় নাঁচাইতে ঘুরাইতে পারিবে, এবং 
যতই টানা যাক সুতা ও নাটাইএর অবিচ্ছিন্ন যোগের স্তায় তাঁহাদের যোগও 

অব্যাহত হইবে । 

৪০০ পৃষ্টা 

কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী-_কিন্বদস্তী আছে যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের 

একটি পংক্তি-_দেহি পদপল্লবম্ উদারম্- যেমন স্বয়ং কৃষ্ণের লেখা, তেমনি কবি- 
কঙ্গণের এই পংক্তিটি স্বয়ং চণ্ডীর লেখা। কিন্তু চণ্ডী ষে এই পংক্তিটি লিখেন 

নাই তার প্রমাণ__কৃত্তিবাস কবিকঙ্বণের বহু পূর্বে রামচন্দ্রের বিবাহ বর্ণনায় 

অনুরূপ একটি পংস্তি লিখিয়! রাখিয়াছিলেন_-কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ব 

ধন।-_আদিকাণ্ড। 

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ__বরকে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ যৌতুক দেওয়ার কারধ--€১) তখন মুদ্রার 
প্রচলন বেশী ছিল না, কড়ি বিনিময়-সাধন ছিল; ধনী বণিক্ জামাতাকে কড়ি 

না দিয়া অধিক মূল্যবান শা দিল; (২) বণিকেরা তখন সিংহল হইতে শঙ্খ 

আনিয়া বাঁণিজ্য করিত) হুর্লভ বহুমূল্য সামগ্রী বলিয়া! বণিক শ্বশুর বণিক্ 

জামাতাঁকে যৌতুক দিল শঙ্খ ; (৩) শঙ্খ মাঙগল্য সামগ্রী, স্বয়ং লক্ষ্মীর প্রিয় বাস- 
সামগ্রী-_বপামি পদ্মোৎপল-শঙ্ঘ-মধ্যে | স্বন্দপুরাণে লক্্মীচরিত্রে। 

শঙ্ঘ-শব্দো ভবেদ্ যত্র তত্র লক্ষীশ্চ সুস্থির।। 

সঃ ন্নাতঃ সর্বতীরেষু ষঃ শ্াতঃ শঙ্ঘবারিণ। ॥ 

শঙ্বে হরের্- অধিষ্ঠানং যতঃ শঙ্খস্-ততে। হরিঃ। 

তত্রৈব সততং লক্ষমীর্ দূরীভূতম্ অমঙ্গলম্ ॥ 
_ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রতি খণ্ড, ১৮ অধ্যায়। 

ত্রেঙ্গোক্যে যানি তীর্থানি বাহ্ুদেবাজ্ঞয়! মুনে। 

শঙ্খং তান্তধিতিষ্টস্তি তন্মাৎ শঙ্খং সদার্চয়েৎ ॥ 
৬ ঙীঁ স্ 

শঙ্খঃ সমার্চিতে৷ যেন তশ্ত জক্মীর ন ছুর্লভা । 

দর্শনেনাপি শঙ্গস্ত কিমু তন্তার্চনেন চ। 

বিলয়ং যাস্তি পাপানি হিমঃ হুর্য্যোদয়ে যথ|॥ 
এ _পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১২৯ অধ্যায়। 

| দক্ষিণাবর্ত-শঙ্ঘেন তিলমিশ্রোদকেন তু । 

যাবজ্জীবকৃতং পাঁপং তৎক্ষণাদেব নশ্ঠতি ॥-_বরাহ পুরাণ। 



ধনপতির স্বদেশ গমন ৬৪৫ 

দক্ষিণাবর্ত-শঙ্ঘস্ত কু্যাদ্ আফুর্ যশে! ধনম্। 

-__যুক্তিকল্পতরু । 

পঞ্চরত্ব-_ 
কনকং হীরকং নীলং পল্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্। 
পঞ্চরতূম্ ইদং প্রোত্তম্ খধিভিঃ পূর্ববদর্শিভিঃ ॥-_হ্মান্দ্ি। 

ধনপতির স্বদেশ গমন ( ৩৯৯--৪০২ পৃষ্ঠা ) 
৩৯৯ পৃষ্ঠা 

বর্যাতায়-__স- বরযাত্র। ৯ হি০ বরিয়াৎ, বরাৎ ৯বরিয়াতা, বর্যাতা। 

৪০০ পৃষ্ঠা 
বিলাসীয়া-_-স০ বি+লস্ ধাতু দীপ্তি, শোভা) অথবা সণ বিলয়১ বাণ বিলাইয়া_ 

বিতরণ করিয়!। 

| ৪০১ পুষ্ঠা 

চিট! ফোটা--স০ চিকণ১ চিট।। চিট! ফোট1-চকৃচকে ফৌটা। প্রঃ 

চিট্যা ফট! দেখ দূত গলাঅ তুলসী । 
নিজ সেবক বটি মুর! নিরঞ্জনর দাসী ॥-__শুনম্তপুরাণ। 

শোয়াগের-_সণ সৌভাগ্য » প্রাণ সোহগ্গ ৯ছি সোহাগ, স্ুহাগ | প্রঃ 
চারিদিকে জালি দিল সোহাগের বাতি ।-_কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড। 

লোক-অনুরাগ ঘরের সোহাগ 

পতির আরতি নাশি ।--জ্ঞানদাস। 

শোয়াগের'''কাণ_-আদর বাড়াইবার জন্ত কাজল পরিতে গিয়া চোখ কাগ! হইল। 

ফুরালে--স- স্ফুর বা পুর (পূর্ণ, পুষ্তি )৯ফুর! ধাতু । 
ফুক-_ম” ফুৎকার ৯ফুক, ফুঁ । ও? মণ ছি ফু'ঁক। প্রঃ 

মৃণালেতে সারি সারি রদ্ধ, বানাইয়া । 
বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়! ॥--চণ্তীদাস। 

উত্তকট---স০ উৎকট _ অসহনীয় । 

ফুটনোট-_ 
পির চট ধাতু ভেদে, পট ধাতু বিদারে--চটপট ছটফট 

৫৭ 



৬৪৬ কবিকম্কণ-চণ্ডা 

বিটকাল--ম০ বিট (বিষঠা)+কালন্বিষ্ঠার ন্যায় কৃষ্৫বর্ণ; বিকট+আল-যাহাতে 
বিকটের ভাব বর্তমান আছে। 

৪০১ পুষ্ট] 

ছায়্যো--স ক্ষার ৯ প্রাণ ছার ছাই। ছাই দ্বারা, ছাইয়ে, ছাইতে। 

বিদগদ--স- বিদগ্ধ-রসিক। 

দ্বজান-_অভিজ্ঞ, যে সবিশেষ জানে । প্রঃ-- 

ভনয়ে বিভাপতি চতুর গ্ুজান।-_বিস্ভাপতি। 

বিদগধ মাধব রসিক স্থজান।--গোবিন্দদাস। 

হিদয়'-'গেয়ান-_-ল্ছনাকে ধনপতি মনে মনে হীন জ্ঞান করিল। 

সভারে--স০ সর্ব প্রাণ সব্ব সব, সভ। 

বিড়া--সণ বীটি, বীটিক। €- পানের খিলি )৯ প্রাণ বীড়িআ। প্রঃ 
তস্কির হুকুম হউক তিন বিড় পান ।- মাণিক গাঙ্ুলি। 

চৈতন্যচরিতামৃতে--বিড়ক, পানবিড়া । 

নৃপ সভাগণে-_নৃপকে ও সভাসদূগণকে । 

৪০২ পৃষ্ঠা 

স্থয়া--স-শুক | ও? স্থুআ। প্রঃ 

নিজ বোলে ডাকে পিক, পড়ে শারি গুয়!।--ঘনরাম। 

তুম কার কথায় ভূলেছ রে মন, 

ওরে আমার শুয়! পাখী ।-রামপ্রসাদ। 

৪০২ পুষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 
ধনপতির রাজসভায় গমন 

ব্যবহার--উপছা'র দ্রব্য। 

কলাঁ-_স কদল১, প্রাণ কঅল, কেল১ মণ কেল, হিণ কেলা', বাণ কল!। 
দোখণ্ডী-_দ্বিখপ্ডত। 

গাছ--বাক, ভারবষ্টি। জাল! । উপরি উপরি সজ্জিত দ্রব্য। 

সাধু--ফা” সদ (লাভ, খণের বৃদ্ধ) বৃত্তি যার নেসাউদ। আসাদ, সা'উদ- 

সৌভাগ্য; সা'ইদ-দৌভাগাবান্। সাইদ» সাধ৯সংস্কৃত শবসানৃশ্ে সাধু। 



শারী-শুক উপাখ্যান ৬৪৭ 

মাণিকচন্ত্র রাজার গান ও ময়নামতীর গানে-_সাউদ, সাউত। পরে সংস্কৃত 
সাধু শবের সহিত সার্ৃশ্তে সাধু । বণিক । প্রঃ" 

বন্দরর সাউদ মহাজন্ক আনিল ডাকিয়া ।স্-মাণিকচন্জের গান। 

সাউত সদাগর দের খাজন! নাউ নৌকা বেচাঞা। 
-_ময়নামভীর গান। 

আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে | 

- কৃত্তিবাস, আদিকাও, ২৫পৃঃ | 

মিথ্যা বল সাধবের কন্। তুমি নও। 

--মাঁণিক গালি, ২৯১২০ । 

গড়া--+সণ গাঢ়। খন মোটা কাপড়। 

সাঅন--সসাজন, সজ্জা । পু 

সদাগর-_-ফাণ সওদাগর ৷ কৃত্তিবাস প্রভৃতির সময় জ্কপ্রচলিত বাংলা শব্দ। 

থোয়--সণ স্থাপি ধাতুসবা” খু ধাতু । মাণিকচন্ত্র রাজার গানে থ ধাতু 

আপনার রূপ খৈল মুরত বদলাইয়া। 
চারিভিত-_স” চত্বারি চারি; ভিত্তি ভিত (দ্িকৃ)। 

শারী-শুক উপাখ্যান (৪০২-_৪০৪ পৃষ্ঠা ) 
৪০২ পুষ্ঠা 

বমকাক--কাক বমের দূত। 
ও যমগ্ছারাবস্থিত! -নানাদিগ্দেশীয়-বার়সেভ্যোঃ নমঃ । 

গু কাক ত্বং যমদূতোহসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্ ॥-_-হুলাযুধ। 
বমাস্তক--যম ও অস্তক, অথবা যমেরও যে অস্ত করে। 

ফাদ--সণ বন্ধ হিণ ফন্দাবাঁ” ফাদ, স” ফণ্ড। প্রঃ 
দেখি তোমার মুখচান্দে। 

যমুনাত পাতিলে মে! ফান্ধে ॥-_-শ্রীরুঞ্কীর্তন। 
ফান্তন মাদেত গুরু আনন্দে পাতি ফান ।--গোরক্ষবিজয়, ১৪৩ পৃঃ। 
কেদে! নাই আজ যে আকাশে আছে ফাঁদ । 

--মাঁণিক গাঙ্গুলি, ৪২২১৫ । 

মৃগ বন্দী হৈল যেন না বিয়! ফাদ।--কৃত্িবাস, আদ্িকাঁও, ৮ পৃঃ ।. 



৬৪৮ কবিকঙ্কণ-চণ্ডা 

আঠানলে--আঠাকাঠি। অট্ট (-ভাত) হইতে আঠ। আঠাযৃক্ত নল। 

অক্ষটি---স আথেটক, আখেটিক ৯হিণ আথেটা _ব্যাধথ। 

শাখা আড়ে আথেটা পাখার দিল আট1।-_ঘনরান। 

আসয়--স- আশয় - মন, ইচ্ছা । | 

৪০৩ পৃষ্ঠা 

শংশী-_স০ সং (সমাক্ )+শো ধাতু নাশ। 

কলাই--সণ কলায়। 
বুনে-_-স বপন বন বা” বুন ধাতু। 

ঝৌড়--স০ ঝর-বর্ধাকালে জল গড়াইয়। নিয় খাত। স- ঝাট, ঝটি- সংহতশাখ 

ক্ষুত্র বৃক্ষ । স”ক্ষুপ৯ঝোপস্ঝোড়। . 

আহড়--সণ অন্তরাল ৯ আড়াল১ আয়র, আহড়। প্রঃ__ 

ওষধির আয়ড়ে আছিল চূড়া ধীর । 
-মাণিক গাঙ্গুলি, ১৯৮।২।৫৫। 

কুস্তকর্ণ-গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে। 

--কৃত্বিবাস, স্থন্দরাকাণ্, ২০০২ । 

আড়ে ওড়ে থাকিয়৷ নিহাঁলে মুখখানি । 

-জয়ানন্দের চৈতন্ঠমঙগল, ৪০।১1৮। 

ঝাকে ঝাকে---সণ পুঞ্জক ১ পঞ্জাক সবাক । প্রঃ 

খঞ্জনা খঞ্জনী করে নান! ধুনি 

বৈসএ ঝাকে ঝাক ।- শুন্তপুরাণ। 

ছুই জন বাণ বৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ।-_কুত্বিবাস, আদিকাণ্ত, ৩৮ পৃঃ। 

ডাল--স দার» প্রা” দ্রালু৯স? দলিক (-শাখা) »ডাল। 
ককুভ-_বিস্তৃত-পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষী । কর্দিম। 

কষ্ক-_কীক বা হাড়গিল! পাখী, এর পক্ষে বাণের পুঙ্থ প্রস্তুত হয়। 
কামী- চক্রবাক;, কপোত, চটক, সারস। 

কোক--চক্রবাক। 

কলবিষ্ক-_চটক পক্ষী । 

কলরব--কপোত; কোকিল। 

কলীঙগ--স০ কলিঙ্গ - ধুম্যাট পক্ষী (?), ফিঙ্লে। 
কর্কট-_কর্কটিয়! পাখী। 



শারী-শুক উপাখ্যান ৬গ্ভ৯ 

কালক্-_ময়ুর, খঞ্জন, দাত্যুহ ব৷ ডাক ব! ডাক পথী, চড়,ই। 

কীর--শুকপক্ষী। [কুখ!-?] 

কেকি-_-সণ কেকী _ ময়ূর | 
কুরর-_কুরল পাখী, উৎক্রোশ বা ঈগল পক্ষী 

[ কুমার -শুকপক্ষী ] 

কাদম্ব---কলহংস, বালিহাস। 

শুভ থঞ্জন-_-মঙ্গল-সুচক থঞ্জন। [কারগব-থাড়-হাস। ] 

করট-_কাক। 

শতক__শতসংখ্যক। 
পেঙ্গা-_-? 

টেষকোনা-_? সণ টুণ্ট ক-টুণ্টনি পাখী? 
মাছরাঙ্গা-_-সণ মতস্তরঙগ, মত্ন্রক্ক। 

নারক-_? 
বর্তীক-_স- বর্তক, বর্তিকা ১ হি বর্ডক, বত্তক, বতক হাঁস। 

সেন- স- শ্তেন। 

ভাস- কুকুট, গৃ 

বাবৃতি-_বাবই ? [ রাঙ্গা! চূড়া _ তাত্রচুড়, কুক্ধুট । ] 

বারই-_স০ ভারয় -ভারদ্বাজ পক্ষী, ভারুই পাখী, ভরত পক্ষী । 
শামুকান-_শামুকখোল পাথী। 

দলপিপি-_জলপিপি পাখী । 

তাত্চুড়-_কুকুট । 
গুড় র-_স” গরুড়। 

ভারই-_স” ভারয়, ভরত, ভারদ্বাজ, 9 18:। ঘটা-সমূহ। 
ট্কি__? 
টুনী-_স- টুণ্টক ১ টুনটুনি। 
তাঁলচটা--স০ তালচটক, তালগাছে বাসা করে, ইণ ৪৪110 জাতীয় । 

টিয়--টিটি রব করে বলিয়া নাম। হিণ তোতা1-শুকপক্ষী। 

পানীকাজুড়ী-1 স জলকাক ৯পানিকাকটী, পানিকাঅটা, পানিকৌটী ; হি পানি- 
কাওয়া, ও- পাণিকোআ । 

বাছুড়-_-স- বাতুলি ১৯৩০ বাছুড়া । 

বাছড় তপস্ত। করে উর্ধে তুলে প11--মাণিক গাঙ্গুলি। 



৬৫০ কবিকঙ্কণ-চণ্ড 

৪০৪ পৃষ্ঠা 

হরিতাল--স হরিভাল, হারিত বা” হরিয়াল, হুড়িয়াল, ও” হুরড়, হি- হরিয়া 

পাখী। 7176 797085] £900. 7916900, 

কপিঞ্ল---চাতক, তিত্তির | 

বগড়--হি০ বগেড়ি ; ছোট ছোট চটক জাতীয় পাখী। 

কাঠঠোকরিয়া--স” কাষ্ঠকুটক। 
পেচা--সৎ পেচক। 

শরালু--শরারি নামক জলচর পাখী। শরাড় পাখী। 
কাদ।কোচা--স কর্দম-খগ্রন। । স কুস্তবাণ কুচ, খুচ ধাতু । যে পাখী কাদায় 

চঞ্ক কোচে বা খোচে। 

সারী--স০ সারিকা, সারী। 

৪*৪__-৪০৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

ব্যাধের সারিকা বন্দীকরণ 

৪০৪ পৃষ্ঠা 
ভাই--স০ জাতা ৯ প্রাণ ভাআ১ভাই | 

বুঝি--স- বুদ্ধি প্রাণ বুজঝি বুঝি । 

তুণ্ডের আহার খসি-_-আহার শেষ হওয়া সুচনা করে। 
খসি--সণ খল» খস। 

বুকে--স? বুক্ক বুক । 

যা করে গোসাঞ্ঞি--দৈবনির্ভর দেশের কবির কথা । কিন্ত আমাদের দেশে পুকষকারের 

গ্রশংসাও প্রচুর আছে-_যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, জৈমিনি-ভারত, দেবীপুরাণ 
২* অধ্যায়, বৃহদ্ব্দশপুরাণ মধ্যথণ্ড ২৩ অধ্যায় ১১-১৩ ক্লোক দ্রষ্টব্য । 

ব্যাধের প্রতি শুকের উপদেশ ( ৪০৬-৪০৯ পৃষ্ঠা) 
৪০৬ পৃষ্ঠ 

পরে দেখ্য শেই অনুমানে--তুঃ- 

ষন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্েবান্ুপশ্ততি । 

সর্ধভৃতেষু চাত্বানং ততো ন বিদ্ধুগুগ্সতে ॥--ঈশোপনিষৎ, ৬। 



ব্যাধের প্রতি শুকের উপদেশ ৬৫১ 

আম্মৌপম্যেন সর্বত্র সং পশ্ঠতি যোহঙ্জুন । 
স্থখং বা যদি বা ছঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ 

-_শ্রীমদ্ভগবদূগীতা, ৬। ৩২। 
আত্মোপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্বস্তি সাধবঃ।--হিতোপদেশ । 
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৪০৭ পৃষ্ঠা 

সভে পিরিতের বন্ধু--শুকের এই উপদেশ রদ্বাকর দস্থযকে ব্রন্জার উপদেশের 
প্রতিধ্বনি । তুঃ-- 

পুনঃ বলিলেন পাপ কর কার লাগি। 

তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী? 
শুনিয়া হাসিয়। ব্রহ্ধা কহিলেন তবে। 

তোমার পাপের ভাগী তার! কেন হবে ॥ 

_-কৃতিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড। 
পাপ পুণ্য যাব সাথে--তুঃ-- 

এক এব স্থহদ্ ধর্নঃ নিধনেপ্যনুযাতি যঃ। 

শরীরেণ সমং নাশং সর্বম্ অন্তদ্ধি গচ্ছতি।-_মনু, ৮। ৯৭। 

মৃতং শরীরম্ উৎস্থজ্য কালো ই্সমং ক্ষিতৌ । 

বিমুখ বান্ধবা যাস্তি, ধর্মস্ তম্ অন্ুগচ্ছতি ॥--মন্থু, ৪ ২৪১। 

এক এব স্ুহাদ্ ধর্মঃ নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।--হছিতোপদেশ। 
আপদিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শুন । 

সঙ্গে করি নিয়! যাবে পাপ আর পুণ্য ॥--ময়নামতীর গান। 
শিবিরাজা__উশীনরের পুত্র ও উনীনর দেশের তধিপতি। এর উপাখ্যান মহাভারত, 

অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে আছে । 
ত্যজে ধিনি নিজ বংশ--শিবি রাজা! বৃদ্ধ-ত্রাঙ্মণ-বেশী ব্রন্ধার প্রার্থনায় নিজ পুত্রকে বধ 

করিয়। অতিথির অনুরোধে অতিথির সঙ্গে সেই মাংস ভক্ষণ করেন। 
জীব নামে বংশের আখ্যান--শিবিরাজ অপুত্রক হইলেও তাঁর নাম শিবা বা শুগাল ও 

হিংস্র জন্তগণ (শিবি-হিংত্র জন্ত ) আজ পর্্যস্ত বহন করিতেছে। 
সঞ্চান--স১ শ্যেন»সধশন, সাচান। ও সঞ্চাণ। প্রঃ 



৬৫২ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

হেন কালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়!। 

মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে থেদাড়ির। |--কৃত্তিবাস) আদিকা্ড, ২০।১। 

সচকিত নন্নচান শুনিয়। ভূপ-ভাষ। ।--মাণিক গাঙ্গুলি, ১০৯।১৪১ । 

সাচন উড়এ জেন গগন উপর ।-_-গোরক্ষবিজয় ৫৩ পৃঃ । 

আকাশে ভ্রমন্ত দেখে সাচান গৃধিনী ।--বি্জয় গুপ্ডের মনসামঙগল । 

খানি খানি-_-ল থণ্ড খণ্ড । 

৪০৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে-_রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডের শেষ দ্রষ্টব্য । সন্ন্যাসীবেশী কালপুরুষের 

সঙ্গে লক্ষণ গ্রতিজ্ঞাবন্ধ ছিলেন যে তিনি কাহাকেও রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 

সময় সেখানে যাইতে দিবেন না; ছূর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ সেই প্রতিজ্ঞা তজ 
করেন ও রামচন্দ্র স্বীয় প্রতিজ্ঞানদারে লক্ষণকে বর্ধন করেন ও লক্ষণ সরযু 

এ... নদীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। 

দৈত্যরাজ-_বলি, বাষনের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে অসমর্থ 

হওয়াতে পাতালবাসী হন। 
পক্ষিমুখে নরবাণী--তুঃ কাদত্বরী । 

শুকশারীর বন্ধন মোচন ( ৪০৯-৪১০ পৃষ্ঠা ) 
৪০৯ পৃষ্ঠা 

পাটন-কাণ্ড-_পাতন-কাণ্ড, পাতন-কাড়পাতিয়া নিক্ষেপ করিবার বাণ। তীরের 

ফল! দিয়া বন্ধন কাটিল। 

শ্বধন্ম-__স্বধর্্ম, অথব! সন্ধর্্ম- বৌদ্ধধর্ম । 
' বৈষ্ণব জনের সঙ্গে--কবিকম্কণের বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক । 

৪০৯ পৃষ্ঠার অত্তিরিক্ত 
যোলবাণ---16 ০87৮৮ 9০10 যোল টাকা দরের সোনা । 

যদি বাছা গেহ দান তবে দিব দশ বাগ 

বাছানে জুখিয়! কাচা সোণা ।--ঘনরাম। 

পালট--স০ পর্যন্ত ৯ প্রাণ পল্লট, পল্লখ বাণ পালট, সণ পরাবর্ত»পালট। প্রতি- 

ফলিত আত! । 
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পালক-_-ফা- পর্- সণ পক্ষ ; উভয়ের মিশ্রণে পালখ, পালক । 

ধন্ধদাত! বাপ--পিত বনু প্রকার-_. 

কণ্ভাদাতাহরদাতা চ জ্ানদা তাহ ভর গ্রদঃ। 

জন্মদে মন্ত্রদদো জ্যোষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্থতাঃ ॥ 

__স্্র্গবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকষ্ণজজন্মথণ্ড, ৩৫ অধ্যায়। 

গরুড় পুরাণ ৮৯ অধ্যায়ে পিতৃন্তোত্রে ৩১ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে। 
তন্ত্রসারে মন্ত্রদাতা গুরুকে পিতা অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। | 

৪১০ পৃষ্ঠা 
তেট- _স মেল১তেট। 

শারী-শুক-সংবাদ ( ৪১০-৪১৬ পৃষ্ঠা ) 
৪১০ পৃষ্ঠা 

রায়-"স রাজা, প্রা" রাঅ১ বা” রায় । 

৪১১ পৃষ্ঠা 

কলধোত-_ন্বর্স, রৌপ্য । 
ছুষখ--স- হষখ। প্রঃ 

তাহ! পাঞা সুখী হৈলু গেল হন্থ শোক । 

_শ্রীচৈতগ্তচন্দ্রোদয় নাটক, ৩১ পৃষ্ঠ! । 

রাউত-_স০ রাজপুত্র রাজপুত ৮ রাঅপুত্ত, রাজপুত ১ রাউত | ম০ রাউত-- অশ্বারোহী 

সৈল্ত। প্রঃ 

রাহুত মাহুত সাজাইল হাতি ঘোড়া ।-_কৃত্িবাস, আদ্দিকাণ্ড, ৩৭।২। 

রাউত সাজিত কত রণে অভিসার ।__মাণিক গাঙ্কুলির ধর্মমঙ্গল ৬৬২১৯ 

মাউত---স০ মহামাত্র »মাহত _হত্তীচালক ; এখানে হম্তী-আরোহী যোদ্ধা! ।--+ প্রঃ- 

আগে চড়ে হম্তীর মাহুত, পিছে চড়ে রাজা1।-_মাণিকচন্ররের গান। 

শ্ীনবন্দাবন-_বৃন্দা। ষত্র তপস্ তেপে তৎ তু বৃন্দাবনং স্থৃতম্। 

কালিন্দী_-সভীবিরহষ্ঞ্জ মহাদেব জাল! জুড়াইবার জন্ত যমুনার জলে গিয়া পড়েন, সেই 

জালার পুড়িয়া যমুন! কালিন্দী হইয়া যাক্প।--কালিকাপুরাণ। 

চান্দমুখ- শ্রীকৃষ্ণের | 

৫৮ 



৬৫৪ | কবিকস্কণ-চণ্ডা 

৪১২ পৃষ্ঠা 

নবরদ্ব--নয় জন সভাপগ্ডিত রত্বদদৃশ । 

৪১৩ পৃষ্ঠা 

বাসাদস-_-? 

৪১৪ পৃষ্ঠ। 

ভাতী--সণ ভাতি। 

বার দিন বা বার দিপ-+যার দিল আর্যাং সভাতে বাহির হইয়। বসিল। কাণ দরবার 

»সার। স” বহিঃ (বহির্)১ বাণ বাহির বাইর বারি, বা”র, বার । 

মছোদতী ০ মগাদেণী ৯ মহাদেই। . সণ মহোনয়ী-মহানুভবা। 

মার্ছি-_স- মুগ ধাতু অনেহণে- প্রার্থনা । 

ঠইল-+পণ০ স্থানকঠান, ঠাই । 

ঘৃত-মন্র__পোলাও, ঘিভাভ। 

দাশিক|__দহিন্তীশনীর শ্রানবাদ-কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ উঙ্লাহাদিষু শুদ্ধিগ্রহণার্থং দীপিক। 

ক্রি্তে। 

সাদর-__-? 

নৈষধ-_নিষধরাজ নলের চরিত যে কাব্যে বণিত হইয়াছে । শ্রীহর্ধ কবির রচনা, ১২শ 
শতাব্দীর শেষে রচিত। 

আগম-_য[হা বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছে তাহা! আগম। হাহ! শিবমুখ হইতে 
আগত তাহ। আগম। তন্ত্র শান্্। সমস্ত তন্ন শান্তর ৬ঠ-৭ম শতাব্দীর রচন|। 

নাগান্ত--পিঙ্গলনাগ-কৃত ছন্দশান্স ; সর্পাবনাশন বিস্ত। ) নাঁগানন্দ কাব্য। নাগাজ্জুন- 

প্রবপ্তিত মাধ্যমিক দর্শনের এক শাখ। নাগান্তক। 

যঘোগাস্ত--যোগ শান্ত, জ্যোতিষের অঙ্গ। অসঙ্গ কর্তৃক প্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদী যোগান্তক 
দর্শন; ইহা! মহাষান বৌদ্ধ দর্শনের শখ! যোগাচার ও বেদাস্তের মধ্যস্থ উভয়-মত- 
মিশ্রিত দর্শন । 

মাঁধ--মাঘ কবির শিশুপাঁলবধ কাবা ৮৬০ খৃঠাবে রচিত। 

ভট্টি--ভটি বা ভর্তচরি কবির রচিত রামকথাশ্রয় কাব্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার | 

শিক্ষা দেওয়া উদ্দেগ্ত | ৬৫ খুষ্টান্দে রচিত। 
রাঁমায়ণ-__বাল্পীকি কবির কাবা, থুষ্টপূর্রব ৫ম শতাব্দীতে রচিত। 
শ্রীভীগবত--ভাগবত পুরাণ খুষ্টীয় ৩৩৫ সালে রচিত, [, 0১8:5167, 



শারী-শুক-সংবাদ ৬৫৫ 

অষ্টাদশ পুরাপ-_ 
টু 
7 

বিষুুদৈবত শিব টু 

| 
বু নারদীয় ভাগবত রে রর রী ্রঙ্গা্ ব্রঙ্গবৈদূর্ভ মার্কগ্েয় ভবিষ্য খামন ব্রহ্ম 
টি. - | ত্র 

ৃ 
এ. দা 
মতন কৃশ্ম লিঙ্গ বায়ু স্বন্দ অগ্নি 

ইতিহ'স-পুরাণের "উল্লেখ ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে। রমেশ দত্তের হিন্দুশাস্ব 

২য় খণ্ড দ্রষ্টবা। এই-সমস্ত পুরাণ ওয় শতাব্দীর মধাভাগ হইতে ৭ম শতাব্দীর শেষ 

পর্যন্ত সময়ের রচনা । ৪৫৪-_7১01208 6 ০2 016 10789616901 079 1518 

4800 09 [0 1০১ 2810166 

বরাবর-_ফাছ। , সমীপ, নিকট। 

পুত্র সনে.. উিরতী: প্রভা_-এই সভায় স্বয়ং সর স্বতী তাঁর বর পুত্রবের সঙ্গে লইয়া 

উপস্থিত আছেন। 

৪১৫ পুষ্ঠা 

শয়--ফাণ সির্কসেওয়ায়। ঢাকায় সয়। ব্যভীত। 

সারী হৈল! লুকি--সারী স্ত্রীলোক, লজ্জ|শীল', তাই স্বামীর পাখার ঘোমট! টানিয়া 

আত্মগোপন করিল। 

সবের প্রলহ__যবের প্ররোহ বা অন্ুব। 

নৃপতি-লক্ষণ-_রাজলন্মণের মধ্যে ত্রিবলী অন্ততম-_- 

শিরাঁলপাদে! গম্ভীরঃ হক্ষত্ক্ ত্রিবলীধরঃ। 

- মার্কগেয়পুরাণে হরিশ্চন্র্রোপাখ্যান অধ্যায় । 

শ্রীপশ্ছ--শ্রীবংস ? 
হাড়ি 

৪১৬ পৃষ্ট। 

রহ্মবৃত্তি-_? ব্রহ্মবিদ্থা। ? ত্রাঙ্ষণের বৃত্ত বা জীবিকা? ত্রক্মসিদ্ধান্ত নামক ভ্যোতিষ-, 

শাস্ত্র? ব্রন্গহত্র বা শারীরক হুত্র? 

রঘুনাথ__1 রঘুবংশ ? 

ব্দোস্ত--বাদরাযর়ণ ব্যাস ও শঙ্কর চারের প্রবপ্তিত দর্শন শাস্ত্র। 



৬৫৬ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

ষ্ঠ খুষ্টাব পর্ধ্যস্ত নবী হইতে ৬্ষ লিদাসের কুমারসপ্ভব কাব্য। খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শত কুমার__কালিদা; 

কাল। টা ৃষ্টপূর্ব-_১০ম শতাবী পধ্যন্ত রচনা ত। ২০০০ ভারত- মহাভার 

পক্ষ--প্রশ্র। ৰ 

উট গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল 

প্রবন্ধে-_চেষ্টায়। 

সান্ধীলা___সাম্লাইল। 

১। 

| 

৩) 

8 | 

৫ | 

৬। 

প্ | 

৮ 

ন। 

১০। 

১১] 

৯২. । 

প্রহেলিক। (৪১৬-_৪২১ পৃষ্ঠা) 
গরুড় পাখী । 

কানে গোজ। কলম। 

ঘুড়ি। 
শিলাবৃষ্টি । 

কুম্তকারের মাটি। 
ডিথ্ব। 

দাবাগ্রি। ূ 

নৌকা । [কৎসন কচ্ছশ €)] 

পাশার চারি বর্ণের গুটি । ূ 

দীপশিখা। [ন্সেহ- তৈল।] 

গাড়, , উনান বা চুলী। 

শখ । 

অতিরিক্ত ১। পূর্ণকুস্ত, জলতর। কলসা। 
চা 

৩। 

৪ | 
*৫| 

৬। 

৭ | 

লবণ । 

ভূতা। 
চন্দন। 

? 

? 

কচ্ছপ। 



শুকের নিবেদন ৬৫৭ 

৮। খই ভাজিবার খোল! । 

৯। ৃ 

১*। ষশক। [সিয়ান__স- সজ্ঞান।] | 
১১। কেন, কেন্নাই, কের! । 
১২। হু'ক1। 

১৩। হুকা। [পিলে__তাণ পিল্লই, তে০ পিল্লা- পুত্র। বর্শা স- বর্ধা, যাহা 
বর্ষণ বা নিক্ষেপ কর! যার, বল্লম।] 

১৪। নারিকেল। [মারে-_সণ নার _ জল; মলয়লম্ নাল - উত্তম ; কেল-ফল।] 

১৫। পুস্তক। 

১৬। নাসিকা। 

১৭। মেঘ। 

১৮। ইচ্ষু। 

১৯। উকুন। 
প্রহেলিক! খখেদে প্রথম দেখ! যায়-_খধণ্বেদ ৮২৯, ১১৬৪ ও মত্প্রণীত 'ব্দবাণী, দ্রষ্টব্য । 

শুকের নিবেদন (৪২২--৪২৫ পৃষ্ঠ। ) 

৪২৩পৃষ্ঠা,.. 
রাজ। নল--নলোপাখ্যান মহাভারতের বনপর্বে আছে। 

৪২৪ পৃষ্ঠা 

শ্ীবংস-___কাশীরাষ দাসের মহাভারতের বনপর্ধে এই উপাখ্যান আছে। মুল 

মহাভারতে নাই। 

৪২৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

শকুল-_(স০) শোল মাছ। | 
আচমিতে-_-সণ জত্যতূত- প্রাণ অচ্চত্তদ ৯ আচম্িত। সণ অকন্মাৎ৯আচন্বিত। স০ 

জাশ্চর্ধ্যভূত ৯আচম্িত। 



৬৫৮ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

গৌড়নগর যাইতে ধনপতির প্রতি আদেশ 
(৪২৬--৪৩১ পুষ্ঠা ) 

৪২৭ পুষ্ঠার পাঠান্তর 

তরে-__স” তর্হি, পাণ তরে । সণ অন্তরম্ষতরে। শ্রীকষ্ণকীর্তভনে__আন্তরে -জন্য। 

কারিকর-_স০; ফাণকারিগর। প্রঃ__ 

গড়িয়াছে শুক কারিকর ।-_চৈতন্চরিতামৃত। 

ছেথা__স০ অত্র প্রাণ এখ৯বা০ এথা ৯ছেথা। প্রাচীন বা এখ|; ও৭ এবং মালদহে 
এঠি ) মণ রেখে, এথ | 

পাটন--স” পত্তন _ নগর । 
তথাকারে--সণ তন্ত্র» প্রাণ তখ১তথা। তথ1+কার (সন্বন্ধবাচক )। মণ তেথে। 

পাঠাও-_স০ প্রস্থাপ প্রাণ পটুঠার ৯ ব1০ পাঠাও । 

বাণিয়া--সণ বণিক্। 
ভায়া--স- ভ্রাতা প্রা ভাআ। 

রয়-_স-৬/অস”বা- *৮/রহ” */র। 

কালুদণ্ড--কালু নামক দণ্দাত! ( পুলিশ-কমিশনার )। 
কৈল--স-৮/কথ১ ৮/কহ১*/ক।, 

জুখিয়-_-স- ৯/জুষ -পরিতর্কণে। হি০ ও০ মণ জোখ মাপ, তৌল। 

কাটি ছিড়িয়! মাপিয়। জখিয়া 

সত হাথে হইল পোতা1।- শৃন্ঠপুরাণ। 

শত এত মুনি নামিল তার লেখা জোখা নাই ।--মাণিকচন্ত্র রাজার গান । 

৪২৮ পৃষ্ট। 

কথো-_-সণ কিং, কতি+ প্রাণ কান্তা, কেন্তিঅ, কতে!, কেত্তক, কিত্তক, কিত্তিঅ 

১৩০ কেত্তে, হি০ কেত্', কেৎনা, ব1০ কত, কথ, কখো। 
বহিন--স০ ভগিনী ৯ প্রাণ ভইণী, বহণী৯হিণ মণ ৩০ বহন, সিন্ধী ভেণু। প্রাচীন 

ংলায় এই শব্দের বহু রূপ দেখ! যায়।-_ 

তোর মা আমার হন বনের বন-ঝি।-_মাণিক গাঙ্গুলি ৯৪1২।১৩। 

এথা ছোস্তে ভৈন তুমি করহ গমন।--গোরক্ষবিজয় ৮৫৪৪২ । 



গৌড়ন্গর যাইতে ধনপতির প্রতি আদেশ ৬৫৯ 

কমলাএ বলে ভন নাটুয়৷ সোন্দর --গোরক্ষবিজয় ১০৪।৫৩৬। 

দশ গিরি মাও বইন রবে স্বামী লইবে কোলে ।-_মাণিকচন্ত্র রাজার গান, 
বঙ্গসাহিত্যা-পরিচয়, ৪৮ পৃষ্ঠ! | 

নেউঠি চল ভৈন আমার পুরেতে ।__নারায়ণ দেবের মনসামজল, ব. সাপ. ১৮৩। 

সরম! বোহিনীর তুমি করিহ পালন ।-_ুত্তিবাঁস, লঙ্কাকাণ্ড। বসা. প, ৫০৫ | 

আর এক বইন হৈল সতাই-উদর ।-_কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ, ৪৯২২ । 

যদিস্তাত--স০ যদি স্তাত__যদি ইহ| হয়। 

মাথা--স০ মস্তক ৯ প্রাণ মখঅ, মথ1- মাথা। 

হাথ-_-স হস্ত” প্রাণ হখ১হাথ, হাত। 

ভোট-_-ভোট দেশের কম্বল, তিব্বতী কম্বল। প্রঃ. 

ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাছে বারে বার ।-চৈতন্ভচরিতামূত। 

গৌরাঙ্গ সুন্দর পড়ে নিরস্তর 

ভোটকম্বলে বদিঞ্া ।__-জয়ানন্দের চৈতন্তমঙগল ২৮২1৪৩। 

গাড়__সণ গড্ড়। সণ গড়,লকুঁজ। স” ঘট গাড়, | ও? গড়,, ছি? গড়ুবা। প্রঃ 

তিরোছিতা গাঁড়, তাঁত্রমুখ রসমণ্ডল 

শীতল পিভ্তল ঝারি।_-জয়াননা, ১০।২।২৮-২৯। 

পাছু--স- পশ্চাং৯ প্রা” পচ্ছা। 

ধায়-_স5 /ধার বা; /ধা। 

মজলিসপুর---? 

বারবকপুর--? 

সিতলপুর-- ? 

বড় গলা-_গঙ্গার গ্রধান ধারা। প্রঃ 

পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঞ্গা পার ।-_কৃত্তিবামের আত্মবিবরণ, ৪৯৩১। 

৪২৯ পৃষ্ঠ| ণ 

সোণা--স্ৎ স্বর্ণ» প্রাণ সর সোণ।। 

বোল--স০ ৬/বদ৯ প্রাণ বোল্ল। স*৬/কথ স্থানে গ্রা বোল্ল আদেশ হয়। 

ইনাম--(ফ1০) বকৃশিশ, পুবস্কার | 

ছোট-_-সণ ক্ষুদ্র ৯ প্রাণ খুন, খুক্প, ছুট্ট ৮ ছোট। 

৪৩০ পৃষ্ঠ। 
বালীঘাট--? 

ধারনী--স০ ধাবন-_গতি। 



৬৪ কবিকঙ্কণ-চগ্ডী 

'গ্রোঙালা--স- গম ৯ গোড1 যাপন । 

কল!--ল- কদলক ১ প্রাণ কজলঅ ১৯ কল! । 

যুধারিয়া- সণ বুদ্ধ৯ শ্রাণ জুত্থা বা” যুঝ, ছি? জুঝ, মণ ঝুঁজ, পাঞ্জাবী ভূত । যুঝিতে 

দক্ষ - যুধারিয়! সযুদ্ধকারা | 

টাঙ্গন--স- টক্কন দৃঢ় ৰলিষট পার্ববতা ঘোড়া । 

তাজী--আণ তাজী-ঘোড়1। 

লৈল---স ৬/নী- বাণ +/ল। ্ - 

ঘোঁড়া-_স০ খোটক ৯ ঘোড়অ১ ঘোড়া । তে” গুর্রা-মু। সর্বা টীণ সত ঘোট|। 

৪৩১ পৃষ্ঠার ফুটনোটে পাঠীস্তর 
কান্ধি--সৎস্বন্ধ-সমূহ। প্রঃ 

কিনিলেক কাধি কত স্তুপ কদলি।-_ গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্রাজের 

গীত, ব. সা. প. ৩৮০ পৃষ্ঠা। 

রাঙন-_সণ রঙীন; লোছিতবণ। 

ঘড়1-_-ল- ঘট ৯ঘড়। 

চিনি--সণ চীর্ণ, চীণিত৯ চিনি; চীন দেশ হইতে আগত চীনী । 

লাড়-_স? লঙ্ড | 

গৌড়রাজের সহিত ধনপতির কথোপকথন 
(৪৩১-৪৩৫ পৃষ্ঠ। ) 

্ ৪৩১ পৃষ্ঠা 

কোথা--স” কুত্রস প্রা কুথ১কুথ।। কোথা, কতি, কথি। শুন্তপুরাণে--কখি। 

চৈতন্কচরিতামূতে কতি। 
ঘর--স গৃহ» প্রা ঘর। 

কোন-_নণ কেনচিৎ৯ও০ কৌণসি, বাণ কোন, কুন, হছিণ কৌন। হণ গুণ ভোন। 
স কঃ পুনঃ অথব! কিম্ হইতেও আসিতে পারে। ূ 

কি--স- কিম্। 

ছাড়িয়া_সণ শ্ছ+ি১-+/সারি৯ছাড়ি। 



গৌড়রাজের সহিত ধনপতির কথোপকথন ৬৬১ 

কেন--স০ কেন €হেতুন!)। 

আগুসার-”সৎ অগ্রসর | 

ছত্রিশ আশ্রম---গন্ধবণিক-সমাজ চতুরাশ্রমে বিভক্ত । দেশ, শঙ্খ, আবট ও সআীশ--. 

এই চান্িটি আশ্রম। এই চতুরাশ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। 

মহানন্দীশ্বর পুরাণে দেখিতে পাই --দেশদাল, শঙ্খভৃতি, আবটদত্ত ও বিঘটগুপ্ত, 
এই চারি জন দৈবপুরুষ ধ্যানপরায়ণ মহাদেবের অঙ্গ হইতে সমুভূত হইয়াছিলেন, 

এবং ইহারা! যথাক্রমে কষিদেব, পশুদেব, কুসীদাধিপতি ও বাণিজ্য-দেব হইলেন। 
ভিন্ন তিক্ন কর্ধের অধিপতি হওয়ায় ইহার! ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম ব! প্রতিষ্ঠান 
(17786651025) স্থাপন করিলেন। বৈশ্ঠবৃত্তির চারিটি বিভাগের গ্রত্যেকটির 

উর্নতি সাধনের জন্ড যে চারিজন মহাপ্রাণ বৈশ্তশ্রেষ্ঠ চারিটি আশ্রম ব সাধনস্থান 
প্রতিঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদেরই নামানুসারে আশ্রমচতুষ্টয়ের নাম হইয়াছিল। 

তগবান্ মহাদেব তীহাঁদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হুইয়! বলিলেন প্বৎসগণ, 
কষিবাণিজ্যাদি বার্থ প্রবর্তনের নিমিত্ৃ, প্রজাগণের জীবিকাবিধানের উপায়ার্থ, 

তোমাদের উৎপত্ধি হইয়াছে। জীবের জীবন অন্ন তোমাদের আশ্রিত। হে 

বৈশ্বাসত্তমগণ, তোমর! সর্বাগ্রে গন্ধদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত বত্ববান্ হও ।” তারক 
অন্থর বধের নিমিত্ত শিবের বিবাহ হুওয়! আবশ্তক হইয়াছিল। সেই শিববিবাহ্র 
নিমিত্ত গন্ধদ্রবোর প্রয়োজন । কিন্তু গন্ধদ্রব্যদমূহ অগ্থরগণ মায়াবলে অপহরণ 

করিয়াছিল । একই কারণে ভগবান্ শিব সর্বাগ্রে তাহাদিগকে গন্ধগ্রব্য আহরণের 

জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইয় চারিজন চারি দিকে গমন 

করিলেন। পথে বিঘটগুপ্তের সহিত দেবধি নারদের সাক্ষাৎ হুইল। নারদের 

উপদেশে বিঘটগুপ্ত গন্ধান্থর-নাশিনী আগ্যাশক্তি মহামায়া! শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবীর 

পুজ! করিলে, তিনি সিংহবাহিনী চতুতূ্জা রূপে তাহাকে দর্শন প্রদান করিলেন, 

এবং বিঘটকে গন্ধদ্রব্য-লাতের উপায় বলিয়া! দিলেন। বিঘটের পরাভক্তি দর্শনে 

দেবী সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে “সত্রীশ” (সত্রী অর্থাৎ যাজ্জিক গৃহস্থ, তাহার ঈশ 
বা! পতি ) এই উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। 

দেশদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ব ও বিট এই চারিজনেই গন্ধপ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়! শিবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি গ্রসন্ন হইয়া বলিলেন “বৎসগণ, তোমর! 

গন্ধদ্রব্য আনয়ন করিয়া! আমার প্রিয্কাধ্য সম্পাদন করিলে; এই গন্ধন্রব্যই 
তোমাদের প্রধান পণ্য হইবে। তোমর! ব্যতীত অস্থুরগণ হইতে এই-সকল গন্ধদ্রব্য 
উদ্ধার ব| রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব গন্ধদ্রব্য তোমাদের হাতেই 
সষ্ত রহিল ।* ** তোষর! গন্ধের অধিপতি হইলে । তোমর1 এবং তোমাদের 

৬৯ 



৬৬২ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

বংশধরগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গন্ধবণিক্" নামে বিখ্যাত হইবে। যে পর্যন্ত 

'গন্ধবণিক্'- নাম পৃথিবীতে থাকিবে, সে পর্যন্ত তোমাদের এই অক্ষয় কীর্তি লোকে 

বর্তমান থাকিবে ।” 

এই গন্ধবণিকের নামান্তর গন্ধী, গান্ধিক, ও সৌগন্ধিক । এখনও গন্ধবণিক্- 

জাতীয় কোনও কোনও বাঙ্গালী বংশের পগন্ধী” উপাধি আছে। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বৌদ্ধযুগে 
*বেণেদের ভিতর চাঁরিটি আশ্রম ছিল,__ছত্তিক আশ্রম, দেশ-মশ্রম, সঙ্ঘ-আশ্রম ও 
রাউত আশ্রম। যাহার! (বৌদ্ধ) ভিক্ষুদের ধৃপধুন1 অগুরুচন্দন বেচিত, তাহাদিগকে 
সঙ্ঘ-আশ্রম বলিত। যাহার! ছাউনীতে আতর-গোলাপ ও অন্ঠান্ত সখের জিনিষ 

বেচিত, তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাংার। দশ গায়ে গিয়। রান্নার মশল! ও 

পানের মশলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ-আশ্রম বলিত। আর যাহার! নগরে 

বসিয়! ছত্রিশ জাতিকে নানাবিধ স্থগন্ধ দ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম 

ছত্তিক আশ্রম ।* (“বেণের মেয়ে, ৩ম পরিচ্ছেদ, ২৭ পৃঃ) কোনও কোনও লোকের 

মত-__ধে-গন্ধবণিকের। ধন্মোপদেষ্টী ছিলেন, তাহার দেশাশ্রম) ধাহার! বৌদছ 
সন্ন্যাসীদের সংঘে প্রবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার1 সংঘাশ্রম; ধাহারা 

বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অটবীতে (বনে) বাস করিতেন, তাহারা আটব্য 

বা আবটাশ্রম ; এবং ধাহাঁর! গৃহস্থ থাকিয়া সত্র বা ষজ্জ করিতেন, তাঁহার! 

সত্রীশাশ্রম। কেহ কেহ বা আবার ছত্রিশকে *ছত্রেশ” বলিতে চাহেন এবং “ছত্রা॥ 

শবের অর্থে ধনে মৌরা মঞ্রিষ্! বুঝিক্! থাকেন; ছত্রার ঈশ-্ছত্রেশ। যদি ছক! 
বিক্রয় করিয়া! ছত্রেশ হয়, তাহ! হইলে শঙ্খ দংগ্রহ ও বিক্রয় করার জন্ত শঙ্খাশ্রম, 
বট বা কড়ি সংগ্রহ ও বিক্রয় করার জন্য অ'-বটা শ্রম এবং বিদেশে বাণিজ্য ন। করিয়া 

স্বদেশে থাঁকিয়। বাবসা! করার জন্ত দেশাশ্রমের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। কেছ 

কেহ আবার বলেন “পদ্দোৎপল ছত্রিশ আশ্রমের আদিপুরুষ ছিলেন। তাহণর 

ছত্রিশটি পুত্রের বংশ লইয়া ছত্রিশ আশ্রমের স্থষ্টি হইয়াছে ।৮ 

গন্ধবণিক্ জাতি-_খগ্বেদের পণি শব যে বণিক শব্েরই নামান্তর, অভিধানে তাহার 

উল্লেখ আছে। রাঁজনির্ঘণ্টে নৈশ্তপর্ধায়ে দেখা যায় £--”বৈশ্যস্ত ব্যবহর্তা বিট্ 
বাণ্তিকঃ পণিকে বণিক্” । এই পণিক শব্ধ ও বণিক্ শব্দ একই। পণি বা বণিক্ 
বৈশ্তজাতি। বৈদিকযুগে আর্ধ্য প্রজা “বিশ” বা বৈশ্ঠ শবে অতিহিত হইভ। 

বিশ শবের অর্থ প্রজাপুঞ্জ এবং বিশপতি বা বিশাংপতি শবের অর্থ 
রাজা । তখন সকলেই কৃধি ও গোপালন করিত। কেবল বাণিজ্য-কার্যটির 
জন্ত ধাহার! দেশবিদেশে গমন করিতেন, ঠাহারাই পণি ব! বণিক নামে অভিহিত 
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হইতেন। পণি শব হইতেই পণ্য, আ-পণ, বি-পণি প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

গম্ধবণিক্গণ খথেদের সময় বা সত্যযুগ হইতে বৈশ্ত-পর্্যায়ে সরিবিষ্ট আছেন। 

গ্রামের নেতাদ্দিগকে * গ্রামণী ” বলা হইত। এই গ্রামণীরা বৈশ্ত ছিলেন 

(১২০৪)। রাজাও কেবল বৈশ্তদিগকেই গ্রামণীপদে নিযুক্ত করিতেন, তাহার 
বহু প্রমাণ আছে (২।২১৪)। এই গ্রাম্ণীদের উপর স্থানীয় শাসন-ভার অর্পিত 

হইত, এবং ইহারাই রাজ-নির্বাচন করিতেন বলিয়। ইহাদ্দিগকে অথর্ববেদে 
(২1৫৭) ও গতপথব্রাহ্গণে (81১৭) “রাজকৃতৎ” (0709-0091:07 ) বল। হইয়াছে । 

এই “গ্রামণী” শব্দটি আজিও গন্ধবণিক্গণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই 
গ্রামণী-শব্দ উচ্চারণের অপত্রংশে এখন *গ্রামুনি* শব্দে পরিণত হইয়াছে । আজিও 
*গ্রামুক্লি” ব্যতিরেকে বাহাত্তর চাকৃলার সত্রীশ আশ্রমের গন্ধবণিক্গণের কোনও 

সাঞ্ধাজিক ও ধশ্মকর্মের অনুষ্ঠান হয় না। গন্ধবণিক্গণ সেই প্রাচীন বৈদিকযুগ 

হইতেই বরাবর সমুদ্রযাত্রা করিয়। আসিতেছিলেন। প্রাচীন যুগে পণি নামক 
আধ্যবণিক্গণ যেরূপ পশ্চিম এসিয়ায়, আফ্রিকায় ও ইউরোপের নানাস্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগেও সমুদ্রযাত্রী আধ্য বণিক্গণ সিংহল, 
যব, বলী ও সমুদ্রিকা স্থেমাত্রা) দ্বীপে এবং শ্তাম, কাম্বোজ এবং চীনদেশেও উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মানন্দ মহাভারতী লিখিয়াছেন “আরিয়ান, স্রাবো, প্রিনী, 
টলেমী প্রভৃতি বিদেশীয় লেখকেরা ভারতব্ষীয় গন্ধবণিক্দের গৌরবের কথ! 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।” (সিঙ্ধাত্ত-সমুত্র, ১ম ভাগ) ফরানী দেশীয় প্রসিদ্ধ 
ভ্রণকারী পণ্ঙিত ম্যসিয় ফায়ে | (11005910. [790116) লিখিয়াছেন £-_-*76 

(98001)9-13250119 ০1 13821691] 9য:661)090. 11617 ৪৮৮20 ০৬৪ 1119 চ7109 

00101791019 ০1 1১070111911) [১০০7'5৪১ অর্থাৎ গন্ধবণিকের! পূর্ববাইম্ের অস্তভূ্ত 

পল্পারাজ্যে তাহাদ্দের আধকার বিস্তার করিয়াছিলেন । অনেকের মতে নোর়াখালা 
হুইতে সন্দীপ পধ্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন নাম পুর্ববাই ছিল। *সিংহলের 
অস্তঃপাতী মরুটোয়! নামক প্রসিদ্ধ নগরের সিংহলী কবিবর শ্রীযুক্ত উদয়শেখর 
ঠাহার 'বৈদেহী-বিরহ-কাব্যের, একস্থানে লিখিয়াছেন “বঙ্গের গন্ধবণিকৃ অতি 
প্রাচীন জাতি । এই জাতীয় টাদ সওদাগর প্রভৃতি পুরুষের! লঙ্কারাজ্যে বাণিজ্য 
করিতে আসিত।»” (দিদ্ধান্তসমুদ্র ১৬২ পৃঃ) মিং ডেভিভ্সন্ সাহেব কর্তৃক 
কাশ্মীরের মছারাজের প্রাচীন পুস্তকালয়ে আবিষ্কৃত দ্বাদশশত বৎসরের পূর্বের 
লিখিত “যধাতি-সংহিতা”' নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিত আছে, কলিতে 
“ব্রাঙ্গণবর্গ হীন প্রভ, ক্ষত্রিয়ের! বীধ্যহীন, বৈশ্তের সমুদ্রযাত্রায় বিরত এবং শুদ্রেরা 



৬৬৪ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

প্রবলপরা ক্রান্ত হইয়। উঠিবে। * * গন্ধবণিকের! গন্ধদ্রব্যাদি অগ্থসন্ধান বা সংগ্রহ 

করিয়! চিকিৎসাবিষ্তার সমুগ্নতি সাধনে সক্ষম হইবেন না। * * গৌড়ভূম হইতে 
গন্ধবণিকেরা আর শ্রীনগরাভিমুধে আগমন করে ন1।” অথর্ববেদের আমুর্কেদীয 
শাখার ভৈষজ্া প্র করণের ৮৬ অধায়ের শেষ মগ্ডগভাগে গন্ধবণিকে র উর্লেখ আছে। 

রামারণ মহাভারতে তো! গন্ধবণিকের উল্লেখ আছেই। স্তরাং দেখা যাইতেছে থে, 
এই জাতি বৈদিক যুগ হইতে স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিল। 

কিন্তু গন্ধবণিক্গণের আদি বাসস্থান বঙগদেশে নহে । বৈদ্দিক যুগে তাছার! 

সপ্তসিদ্ধদেশে ব| পঞ্জাবে বাদ করিতেন। পরবর্তী যুগে তাহার! বৎসরাজ্যে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিণেন। এই বৎসরাজ্যটি বর্তমান এলাহাবাদ ও মথুরার মধ্যস্থলে 
অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম কৌশাম্বী। এই কারণে 

গন্ধবণিকেরা কৌশান্বী-বণিকি নামেও অভিছিত। “বৈশ্তকুলজীবনী”' নামক 

গন্ধবণিক্গণের প্রাচীন কুলগ্রস্থে ইহা! উক্ত হইয়াছে। 

গুর্জরপ্রদেশও সমুদ্রোপকুলে অবস্থিত। এই গুর্জর দেশের প্রাচীন বদর সমু 
হুইতেও গন্ধবণিক্গণ সমুদ্রধাত্রা করিতেন। গুজরাটে এখনও বহু গন্ধবণিক্ বাস 
করেন। মহাত্ম! গন্ধীও গুর্জরদে শী গন্ধবণিক। আবার বৎসরাজ্য হুইতে 

গঙ্গাপদবী মন্ুধাবন করিয়া অনেক গন্ধবণিক্ বঙ্গদেশের নানাস্থানে বসবাস 
করেন। কতিপয় গন্ধবণিক্ স্থলপথে বাণিজ্য করিতে যাইয়! কর্ণাট দেশে বান 

করেন। পরে তাছার! বঙ্গদেশে সমাগত কৌশান্বী গন্ধবণিকৃদের সছিত মিলিত 
হন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রাচীন নান প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ ছিল। এই দেশে 

ধাহারা বাদ করিলেন, তাহাদের নাম হইল প্রাগ্জ্যোতিষী গন্ধবণিক। সংস্কৃত 

ভাষান্গ রচিত প্রাচীন কুলগ্রস্থ “গান্ধিক-কল্পবল্লী” ও «“সৌগন্ধিক রদ্বাকরে” 

এই-সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। 
গন্ধবণিকৃ-পত্রিকা, ১৩৩০ মাঘ- সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস 

মহাশয়ের গন্ধবণিক্ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 

অবিধান--স০ অভিধান। 
কামিস্তা_স” কম্মিন। প্রঃ 

কামিন্যারে আরতি দিলেন ফুল পাণ।-_কেতকা দাসের মনসামঙ্গল। 

ডাক দিয়ে আনিল কামিল্যা বিশ্বস্তর ।-__এ্। 
ব. সা. প. ২৭৭ পৃষ্ঠা। 

কামিন! নিম্মীণ করে রেখে ফলাখান।-_মাণিক গাঙ্গুলি, ৫৭২১১৩। 
শূন্যপুরাণ, ধর্পুজা বিধান পুস্তকে কমিস্তা, আমিনা, আমিনা । 
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৪৩২ পৃষ্ঠা 

কাপড়--স০ কর্পট ৯মাগধী প্রাণ কপপড়এ১ছি০ কাপড়া, ০ কাপড়। 

গড়ে--স০ গঠ বাণ গড় গঢ়। 

নোঙায়ে- স- নম১ নোঙ। 

ইথে-_স০ ইদম্। ইহাতে। প্রাচীন বাংলায় ভূরি প্রয়োগ । 

কারখানা-_-( ফা) কর্মশালা । 

কেহ--সণ কোইপি। সণ কশ্চিৎ। হি০ কোই, ও কেতি, মণ কীহী। 

কাটে-_স” কর্তন ৯ প্রাণ কট্টনস বাণ কাটন। 

জুড়ে-_স- যুজ ধাতু। 

নুরকাণ___ফাণ গ্ররাখ্ছিদ্র ; তুকী স্বরাগ-নুত্র। আণ শিরাকৎ- যোগ, সম্পকক। 

প্রঃ__ ৃ 

কোটাল বিস্তার ঘরে স্থরাধ সন্ধান করে ।-_-ভারতচন্ত্র। 

ছেয়ানি_-দ- ছেদ্নী । 

টানে--স০ তন ধাতু বিস্তারে । 

গুণ।--স- গুণ-্ত্র | 

থানেশ্বর _-? 
থরে থরে-_স- স্তরে স্তরে । 

৪৩০ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 
ভাড়ে--স- ভগ ধাতু প্রতারণায়। 

৪৩৩ পৃষ্ঠা 

পুরট-_ন্বর্ণ। 

চামিকর-_স০ চামীকর হন্বর্ণ। 

৪৩৪ পৃষ্ঠা 

শাল--স? শাল! । 
মাঠে__স- মস্থ ধাতু পীড়নে। মাঠ ধাতু-ঘযিয় ছুলিয়! মণ কর1। প্রঃ- 

বিসাই গঠিল তার সাদা-মাঠ। করি ।- শৃন্যপুরাণ। 

খুঁটি__স কুট লবৃক্ষ ; মণ খু'চী। তা খাক্টাই _কাঠ্ঠধণ্ড। বৌন্ধগানে খুণ্টী। 
খুটী গাড়িয়। মাচান পাতিল।-_মাণিকচন্ত্র রাজার গান, ব. সা. প. ৪১। 

'আটা-_স০ অষ্ট ধাতু অতিক্রম ) অট ধাতু ভ্রমণ। একত্র গুচ্ছাকারে বন্ধ। 



৬৬৬ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

পাঁত-বেচ! চৈয়ে যে পাত আটি যোগায় ।-_ব. সা. প ২৮। 

পাটা-_সণ পাটী-_শৃঙ্খল!, পাতিত সরু পষ্ট। 
কাটি-_স০ কণ্ঠী। 

চাল--সৎ শাল! চালা ; সৎ চাল। 

চৌরস-_-প০ চতুরশ্র- চতুফোণ ৯মস্থণ | প্রঃ 
টাচর চিকুর রামের চৌরন কপাল ।-_কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড, ৩০৩১ । 

গির1--সণ গ্রন্থি ; ফা গির্মা । প্রঃ 

চামের দড়ি লোছার ডাঙগ নৈলে গিরে। দিয়া ।-_মাণিকচন্দ্র রাজার গান, 

ব. সা. প. ৩১। 

উলটিয়-_স০ উৎ+-/লুট -উল্লুট ৯উলট। 

পিঠ-_সণ পৃষ্ঠ৯ প্রাণ পিঠ পিঠ, 

সপতী প্রেম (৪৩৪-_৪৩৩ পৃষ্ঠ ) 
৪৩৫ পৃষ্টা 

কুমকুম--স' কুম্কুম-জাফরান। 

নারায়ণ-তৈল-_সে কালের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন-সামগ্রী। প্রঃ 

নারায়ণ-তৈল কেহ দেয় আমলকী ।-_কৃত্তিবাপ, লঙ্কাকাণ্ড। 

নারায়ণ-তৈল অঙ্গেত লেপিল 

সিনান করি বৈসে পাটে।_ শুষ্তপুরাণ। 

তোল! জলে-_তোল! জলে স্নান কর! সেকালের বিলাসিতার পরিচায়ক | প্রঃ-_ 

তোলা জলে সান করাইল চারি বরে ।--কৃত্িবাস, আদি । 
তোলয়ে অঙ্গের বারি-_গায়ের জল মুছাইয়া গ্যায়। 

ছয়রস--কটু তিক্ত লবণ কষায় অমন মধুর । 

ডানী--স দক্ষিণ ৯ প্রাণ দাহিনডাছিন, ডাইন, ডান, ডানি। 

ঝারী__স” ঝ্ ধাতু ক্ষরণে; স- ধার1বার1১ঝারী। ছি ঝঝ ঝর -জলপাত্র, কুঁজে ৷ 

পিঠা-_সণ পিষ্টক। 

মিঠা-_সণ মিষ্ট, মৃষ্ট৯ প্রা মিট্ঠ। 

পরিসে_ সণ পরিবেষণ। প্রঃ__পরিসএ জনক-ঝিআরি ।-_শূন্তপুরাণ 

বিচয়ে--স০ বীজন, ব্যজন। 



স্বপত্ীপ্রেম দর্শনে ছুর্ববলার চিন্তা! ৬৬৭ 

কিরা__স০ সত্যক্রিয়! পা সচ্চকিরিআ১ছিণ কিরিয়! , ও০ কিরিআ। সণ গিরা 

(বাক্যেন )৯কিরা। 

ধন্ধ-_স ছন্দ । 

৪৩৬ পৃষ্ঠা 

দুর্ববলা, ছুবলা, দুয়!-_ প্রায় সকল প্রাচীনকাব্যে একজন করিয়! দাসী থাকিতে দেখা বায়, 
তার নাষ চর্বল!, অপত্রংশে হয় ছবলা, ভর্ব্বলী, ছুবা, হয়া, ইত্যার্দি। মাধবাচার্যের 

চণ্ডী, ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডী, দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল প্রভৃতিতে এই 

নামের বিবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া! যার। 

খটায্স্যে-_খট্লাতে। 

তুলি-_সণ তৃলী-তুলাভর!1 শহ্্যা। প্রঃ 

মেসোকে খবর দিলাম শুয়ে ছিল তুলে ।-_মাণিক গাঙ্গুলি, ৯১/১/৬। 
পদ্মপুরাণ পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাহা আম্যথণ্ড ৩৯ অধ্যায়ে তুলী শবের প্রয়োগ আছে। 

থাটায়্য-_সণ খট্ট ধাতু আচ্ছাদনে, সংবরণে । প্রঃ-- 

তাহার উপরে দিল তৈরপ খাটায়।__মাণিক গাঙ্গুলি, ৮০/১1৮৬। 

মুশরী__স মশহরী | বাণ মশারি (মশকারি )। প্রঃ 

্বর্ণথাটে নেত-তুলি উপরে মশারি ।__কৃত্তিবাস, উত্তরাকাও। 
পল্পপুরাণ ক্রিয়াফোগসার থণ্ডে (১২১১৩) মশারিক শব্দ আছে। 

পরিসিষ্ী-_স পযুণসিত। জলে ভিজ! পাস্তা ভাত। 

টাবা--স” মাতুলুজ » ছোলল্গ, টাবা। ও” টভ|। বড় নেবু। ০10:00. 

সপত্বীপ্রেম দর্শনে হর্বলার চিন্তা (৪৩৬-_৪৩৭ পৃষ্ঠা) 
৪৩৬ পৃষ্ঠ 

গাঁলি--স০ গহ্থিক1 ১, প্রাণ গল্পহিআ।১ সণ গালি ( বিরুদ্ধবশাঁসনং গাঁলিঃ 1--মেদিনী। ) 

৪৩৭ পৃষ্ঠা 

চেড়ি-_-সৎ চেটা। কৃত্তিবাসে ভূরি প্রয়োগ । 

পাগল--(স) পুগগল (বৌদ্ধ) সণ পাগল ।-_বিজয়-বাবু। 



৬৬৮ কবিকক্কণ চণ্ডী 

লহনীকে ছূর্বলার কুমন্ত্রণ দান (৪৩৭__৪৩৮ পৃষ্ঠা) 
৪৩৭ পৃষ্ঠা 

গো-_বৈ" অঙ্গ ৯গ, গো । সম্বোধনবাচক অব্যয় । 

ভোল-_সণ বিহ্বল। 

আপনার, আপনী--সণ আত্মন ৯ প্রা1- আপপন। 

সতা-_স০ সপত্বী+ প্রাণ সবতী১হি০ সৌতী | প্রঃ 

আর এক বইন ছেল সভাই-উদর ।__কৃত্তিবাসের আগ্মবিবরণ, ৪৯২২। 

ঢলঢপ---স১/হবল - গতি, চালন। , 

মাছ্যতায়--স০ মক্ষিকা, মেচক। : গালের কষ্ণচিহ। 7106. 2110698 (28058) 

নেউটিয়া_স” নিবর্ত৯ প্রাণ নিরষ্র ৯ নেউট। 

তোমার আন্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব ।-_-চৈতন্তচরিতামৃত। 

নেউটিয়৷ লাউসেন ন! আফ্বেবে আর ।-_মাণিক গাঙগুলি। 

নেউঠি চল তৈন আমার পুরেতে। 
__নারায়ণদেবের মনসামলল, ব.সা,প, ১৮৩। 

নেউটিক়! ঘরে যাই সবাকার মন ।-_কৃততিবাস, স্ন্দরাকাণ্ড, ১৯৬২ । 

লীলাবতীকে আনয়ন (৪৩৮-_৪৪০ পুষ্ঠা ) 
৪৩৮ পৃষ্টা 

৪৩৯ পৃষ্ঠা 
ভয়া--স০ তর্বজী। | 

দই-_-স০ দধি প্রাণ দছি। 
সাতানই--সণ সপ্তন্বতি 

ডালী--স- দলি, দ্বিদল। 

ঘিচি কড়ি- ছোট কড়ি। 
কলস- _কর্ণালঙ্কার, কক্কাকতি। 

শ কুড়া_ 



লীলাবতীর প্রবোধ-বাক্য ৬৬৯ 

ভূণী-? প্রঃ-_ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি।--চৈতন্তচরিতামৃত । 
পরিল বিচিত্র সরু দিব্য বস্ত্র ভুনি।--চৈতন্কমঙ্গল | 

পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের দি ।__কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 
গা__গাহা কম্ুপারির গণনা, ১০ ট1 হুপারিতে ১ হি 

সঃও-_সণসপাদ ৯ সওয়। 

বাট--বাটে! মার্গে বৃতিস্থানে ।-_মেদিনী। স" বত ৯ প্রা” বউ১স- বাট। 
বাড় রা-_বাড়র-গ্রাম-নিবাসী শাগ্ডল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ। বাড়রী গ্রাম হুগলী 

জেলায় মেমারী &্েশনের নিকট অথবা বীরভূম জেলায়। 

দড়বড়ি-_স* ৬/দল-বিদারণ, ৬/বল-বধ। দলিত মঙ্গিত বিনষ্ট করিয়া। প্রঃ-_ 

দড়বড়ি ঘোঁড়। চড়ি অনি চাবুক ।-_ভারতচন্ত্র। 
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড় |--কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাও, ২৩০।১। 

অশ্বের দড়বড়ি দন্তের কড়মড়ি বারণ-বৃংছিতা তায় |-_মাণিক গানুলি। 

গড়-_-স৭ গড় পরিখা ১ নত হওয়া, প্রণাম করীা।। 

গড় মনসার পায়।-_মনসার ভাগান, ৫কতকাদাস। 

সই-_-স সখী » প্রাণ সহীসই। 

লহনা-লীলাবতী-সংবাদ (৪৪০__-৪৪২ পৃষ্ঠা) 
৪৪০ পৃষ্ঠ 

বিদরে--স* বি+/দ. (বিদারণ )1 

লীলাবতীর প্রবোধ-বাক্য দিনটা পৃষ্ঠা) 
৪৪২ পৃষ্ঠ! 

ফুলীয়! নগর-__শাস্তিপুরের নিকট প্রসিদ্ধ গ্রাম। রাট়ী ব্রহ্মণদের প্রধান মেলবন্ধনের 

স্থান ও কৃত্বিবাস ওঝার জন্মস্থান । 

মুখটা__বীকুড়।! জেলার অস্বিকানগর মহকুমার মুখটা গ্রামের. বাসিদ। রাটীশে 
ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ । ৫*৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

৭৩ 



৬৭, কবিকরপ-ছী 

বন্দাহ্বা্টা-_বর্ধমান জেলার মেমারী গ্রায়ের সব্জুকট বন্দাঘাঁটী-ব! বাড়রী গ্রামের রাসিলা। 

শাগ্ডিল্য গোরীয় রাটীশ্রেণীব্রাঙ্গণ। 
নিয়।--স০ বিবাহ ৯ প্রা9 বিমাহন ৬০ বিভা। 

ছয়_-সণ যয, যু ৯ প্রা ছম। 

সাযুড়ি-_স- শ্বশ্রু৯ প্রাণ সান । সাহ্+ড়ি (টি)-সাহড়ি। স-ঙ্মগয়--্রীলিগে 

স্বগুরী-শাগুড়ী। 
প্রকার বিষেসে--বিশেষ প্রকারে--অর্থাৎ চুম্বন করিয়া কমধরো ছার।। 

লীলাবতীর উপদেশ (88৪--88৫ পৃষ্ঠা) 
৪৪৪ পৃষ্ঠা 

পরিশে-স্পরিবেশন কবে। 

কৌসক--স০ কৌশিক -পেচক। 

লহনার বিনয় বচন কথনে অক্ষমতা! প্রকাশ 
ও ওষধ প্রার্থনা ৫৪৪৫--৪৪৬ পৃষ্ঠা) 

| ৪৪৫ পুষ্ট] 
শ্রী--ছন্ব রাগের অন্তন্ধম। 

পিডি পড্ডতি--ম০ পীঠ১ শিড়ি। সণ পন্ধতি-ুপদ দার প্রহার। 

প্রৎন্ধ-_০ষ্। 

৪৪১ পৃষ্ঠা 
ক্কোন খানে দিব তাগ! বন্ধ__তুং-_ 

শিবধে কৈলে সর্প'ঘাত কোথা বাধবি তাগা ॥--কঠিবাস। 

গো | শান্ধবি রে তাগা শিরে সর্পাধা 5।--রাম প্রপাদের খিচাহন্দর | 
বোন'-স০ বন্ধ ৯প্র।০ “জবা বব ব্েবা। 
বান্ধ ধোঝ জেন স:ঞ্'্নে_ যেন বন্ধন ও বোঝার ভার একমকে হুক হইয়াছে 
শপনে আাদেশ পান---২৩ পৃষ্ঠার টীক1 ডষ্?য। | 



লীলবিতীর গুঁধধ বাবস্থা $র্$' 

লীলবতীর গঁষধ ব্যবস্থা (৪৪১৬--৪৪৮ পৃষ্ঠ ) 

৪৪৬ পৃষ্ঠা | 

পত্রিকার কলাগাহ--ছর্গীপূর্জার সময় নবপত্রি £ গঠনের কলাগাছ। 

8৪৭ পৃষ্ঠ। 
আসতের দল--অস্বখ-পত্র। যোনি-আকণত পিয়া যোনির প্রভীক। 

দ$।--? দমনক ? 

বলদ-_দ০ বলীবর্দ। 

গা্যা-_সণ গঞ্জ _মদিরাগৃহ । ফেন!। 
গারড়--স গ্রভ্ডল। তু-- 

পালে পালে আনিলেক ছাগপ গাড়ং।__কৃত্তিবাস, ল্কাকাও। 

ছাগল গাড়র লন্বে পিঞজরার পোরে ।-__মাণিক গাঙ্গুলি 
উপরাগ--হুর্ধয-_ বা চন্দ্র-গ্রণ । 

সোহাগ-_স০ সৌভাগ্য ১ প্রাণ সোহগ্গ -আদর । 
শ্মশান-খিরাই-_শ্মশান-স্থানে জাত ক্ষীর! বা শশ!। 
কবর-বিছাতি-_-কবরের উপর জাত বিছ্বাতি। 

কবর-_ঘ্বাণ কব্র্_ গোর । 

বিছাতি--স বৃশ্চিকালি। 
বাটি-_স০ উত্বর্তন ছি০ উরটন বাণ আবাট1৯বাট!। 

উদ্বর্তনম্ উৎপতনে বিলেপনে ঘর্ধণে ক্লীবম্।__মেদিনী । ূ 

পত্রিক1-_ছুর্গাপুঙ্জার নবপত্রিকা। তাহাতে নিয়লিখিত নয়টি গাছ থাকে--কদলী, 
দীড়িন্ব, ধান্ত, হরি্রা, বি, অশোক, জয়ন্তী, কচু, মানকচু। 

গোবিদ আনীল! পারিজাঁত-_ক্লীকঞ সত্যভীমাকে তুষ্ট করিবার জন্ত সর্গের নন্দনবন 

হইতে পারিজাত হরণ করেন ও ইন্ত্র বাধ! দিতে আসিলে যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত 
করেন।- বিষুঃপুরাণ, পঞ্চম অংশ, ৩০1৩১ অধ্যায়। 

৪৪৮ পৃষ্ঠা 
আটালী-_স০ অষ্টপদী। হি? অঠঠ, ও? টিক-অ, ই০ 0০৮. পল্নাপক্ত কীট | ূ 
ফদী-ফপা-_ফণীর সভায় কর হিংস্র প্রানীর বিষস্থান মস্থণ ফণীর উপরেও বে পরানক্ত জীব 

স্বাটিয়া লাগিয়া থাকে তাহা আমিয়। উধধ করার ভাৎপর্যয এই যে স্বাহী ডুর ছি 



বিষমুখ হইলেও সে শ্রীর আকধণ ছাড়াইতে পারিবে না। 
বিদমুড়ি__?. 

বন্থদেব-স্তা দেবি কৃষ্ণের ভগিনী-স্ভদ্রা। ৰ ৮ 

৪৪৮-_৪৪৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত রন 

বুঢ়াকে ইত্যাদি-_-এই উক্তি যদি মুকুন্দরামের হয়, তবে. এই পুস্তক, প্রণয়নের কালে 

তাঁহার বয়স চল্লিশোর্দ হইয়াছিল নিশ্চয়। 

একছত্রি--একটি মাত্র পত্র উদগত হইয়াছে যে অস্কুরের | 
হাইআমলাতী- হস্তামলক শবাজ। অথব| হাই ( (জন্তণ) আমলাঁতি- আমল! মেথি 

ইত্যার্দি। বর বশীকরণের উদ্দেস্তে ব্যবহৃত পিষ্ট আমলকী মেথি প্রভৃতি কয়েকটি 

দ্রব্য। বিবাহের সময় হাইআমলা বাটিয়। পানের সহিত বরকে খাওয়াইয়া 

দেয় বা অঙ্গে স্পর্শ করায়--উদ্দে্ত যে বর বধূর হস্তামলকের ন্তায় আয়ত্ত ও বশ 

হইয়া থাকিবে অথবা বর তন্জ্রাতুরের স্ায় হাই তুপিয়! বধূর বশে থাকিবে। | 

নিশারাতি-গভীর নিশীথ রাত্রি। - 

ত্রিশূল্যা--1 ত্রিশুলাকৃতি পত্র, বিন্বপত্র ? 

শ্শুক-__-স০ শিশুমার, শিপুক। 

আইবড় --স” অবৃাৃ়। 
আইফ__স” আমিষ। 

ইাড়ি--স ভাজনভান্জ ভাও৯ ভাড়১ হাঁড়া, হাড়ী»স“ হত্তী। 

লোণ--স' লবণ» প্রা” লোণ । | 

৪৪৯ পুষ্ঠ।র পাঠান্তর 
ছিনা-_স+ ক্ষীণ, শীর্ণ ও“ সাণ-অ ; মণ শান, ছান) হি বীনা) বা ঝিন| (ঝনা- 

দহ-ছোট দহ), ছিনা) তা তে" চিগ্না-ছোটি। ছিনা ভৌোক-ছোট জোক, 
স” ছিনা-বেহা। ছিনা জোক-্বেশ্ত। তুল্য নাছোড় জোক। স০ ছিন্ন বাণ 
ছিন1-ছাড়ানো। ছিন! জৌক-ুষে জৌককে শীঘ্র ছাড়ানো যান না। ইহা 
প্রবল আসক্কির প্রতীক । ্ | 

জৌক-_স” যুক, জলৌকা। 
শিত্ত-_-৩৯০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য । 
আত--স- অন্ত্র। 

বাহড়--প- বাতুলি৯ও- বাছড়।? 

শজারু-_স ছেদার, শল্পকী। 



লীলাবতীর পত্র লিখন ৬৪৩. 

কাটা__সণ কণ্টক ৯প্রাণ কণ্টও | 
তেমাথায়-_স-” ত্রি৯ প্রাণ তে; স” মস্তক» প্রাণ মখঅ- বা” মাথা। 
ফৌটা-_স” ক্ফোট। চি 
জেঠী-_সণ জ্যেষ্ঠী। 

জোমা-গারড়-_সণ যুগ্ম৯জৌোম ; স যম৯জোম। (তৃঃ জোমা-গোদার মা)। স? 

গড্ডল, গড্ডর ৯ গাড়ল, গারড়, গাঁড়র। ভেড়ার জোড়া শিং অথবা যম সদৃশ 
ভেড়ার শিং। 

কাঙরি-সুখে_ কামরূপ-মুখে, পুর্বব মুখে । 

বাঁটে--৪৪৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য । 

মালঞ্চ__তা” মালা-ফুল। মালঞ্চ- পুষ্পবাটিক|। 

মাঁলী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ একথানা । 

ফুলিয়! বলিয়! কৈল তাহার ঘোষণা ॥__কত্তিবাসের আত্ম-পরিচয় । 

, পুষ্প তুলিবাক পচ্চিম গেলা মালুধণার বাড়ি ॥ 

পরভূর মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দী মহাকাল ॥-_শুন্যপুরাণ। 
গুলাল__হি-। বাবই তুলসী । কোনে। রকম শাদ! ফুল। তুঃ__ 

নখর-নিকর দেখি গুলালে ।-_শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন। 

চান্দ--সহজিয়াদের সন্ধাভাষায় টাদ অর্থে শুক্র, রেতঃ। জ্যোত্মাগীর। বলে ধাতু । 

বাউল-সম্প্রদায় “চারি চন্দ্রভেদ” সাধন করে ।__-ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় 
১ম ভাগ ১৭৩-১৭৪ পষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

সতীনকে বশ করিবার চেষ্ট! খগ্ধেদের মধ্যেও দেখা! যায়, (১০১৪৫) মধ্প্রণীত বেদবাণী 
রষ্টবয)। বশীকরণের অনুষ্ঠান অথর্ববেদ, গরুড় পুরাঁণ ১৮২ অধ্যায়, বৃহীলতন্র, 

শেক্সপীয়ারের ম্যাকৃবেথ নাটক প্রভৃতি বন্ধ স্থানে আছে। 

লীলাবতীর পত্র-লিখন (৪৪৯--৪৫১ পৃষ্ঠা ) 
৪৪৯ পুষ্টা 

ন্ুই__ন্হই বা শুভগ| রাগিণী, শ্রীরাগের অন্তর্গত, পূর্ববাহে গেয়। 

ভীতর-_-স০ অভ্যস্তর ৯অর্ধমাগধী অত্তিংতর ৯অপ০ প্রাণ ভিন্তরি (পিঙ্গল, ২1১৯৪), 
প্রাণ ভীতর, ভীতরুসম০ ভীতরী ! | 

মৃহল-_আ০ মহল্-বাঁড়ী বা বাড়ীর অংশ। 

কৈলা--করিলে। 



৬গ৪ কবিকম্কণ-চগী 

৪৫১ পৃষ্ঠা 
লাধব--স১ লাধু শস্কের বছুবচনে সাধ:ঃ$ মান্তে সংঙ্কত ব্হুব্চন রূপ বাংলায় '্যবহত্ত 

হইয়াছে । প্রঃ 
মিথ্য। বল সাধবের কন্যা তুমি নও ।-_মাণিক গাঙ্গুলি ২৯১1২৩। 

দুনীবে-_সণ শ্রু ধাতু জ্যা'্দগণীঘ ; ক্রণা্দিগণীয় ধাতুর উত্তব ন আগম হয়; শুণোত১ 

প্রাচীন ব০ শুনোই। স-,/শ্রুস প্রাণ ৮/ছণ, ৮/ন৭ বাণ ৮/শুন। 

প1ঠাবে--স০ প্রস্থাপন প্রাণ পট্ঠারণ১ বা০ পাঠাওন। 

পাঠাব--ঙুদি পাঠাইবে। 

তষ্ট অলঙ্কার-_ছুই পা, ছই হাত, ছুই বাছ, কটি ও কঠ এই অষ্টাঙ্গের অলঙ্কার । 
রাহু ও কেতু-_পাপ গ্রহ; উঠাদের গ্রভাব মশুভ। 
থুঞ--সক্ষুম!। হিসির ছালের হুতার মোট! কাপড়। রায় বাহাদুর যোগেণ 

চন্দ্র রায়ের “গুম” প্রবন্ধ ডষ্টব্য--প্রবাপী। | 

উড়িতে--স০ উত্তরীয়, আবরণী১ প্রাণ ওহাড়ণী (দেশী-নাম-মালা) ৯হি০ ও০ ওঢ়ন!। 
ওঢ়ণ1১ ৬/উড় ধাতু। * 

খোলা--কোষজ মোটা কাপড় । 

ঢেকি-টক ঢক শব করে যে যন্ত। 

৪৫১ পৃষ্ঠা 

নিসাচর গণী-_রাক্ষস-গণের । বিশেষ কতকগুলি নক্ষত্রে জম্ম হইলে জাতকের দেব, 
নর অথবা রাক্ষস গণ গণ্য করা হয়। 

ইত্যাইয়া-_ইতি করিয়া। সংস্কৃত বাক্য ইতি শৰ্ধ ছারা শেষ কর! হয়) তাহ! হইতে 

বাংলায় ইতি শেষ-দ্যোতক হইয়াছে । 
পাতি--পত্রী। 

শ্রী-_পত্রের কাগজের পৃষ্টে শ্রী লিখিতে হয়_তাহাতে বুঝা যায় যে এ পত্রে মৃত্যুসংবাদ 
নাই। বিভিন্ন সম্পর্কের লোককে বিভিন্ন সংখ্যক শ্রী লিখিতে হয়--- 

"্যড় গুরেণঃ স্বামিনঃ পঞ্চ দ্বে ভূত্যে চরে! রিপৌ। 

শ্ীবানাং ত্রয়ং মিত্রে, একৈ কং পুজভার্য্যয়ে'১।, 

--বররুচি-কত পত্রকৌমুনী। 
[ ফুটনোটের পাঠাস্তর-_খাম -ফা০ খাম- মোড়ক, কোষ ।] 

মোহয়--ফা০। সীলের ছাপ। 



থুললনাকে লহনার কৃত্রিম পত্র প্রঙ্ান ও উভয়ে কলহ ৬৭৫ 

দিন! শাথে--সাত দিন আন্দাদ। স০ সপ্ত১প্রা- পত্ত ৯বা? লাত। 

হাথ---»০ হস্ত ৯ প্রাণ হস্ত প্রাচীন বাণ হাথ। 

খুলনাকে লহনার কৃত্রিম পত্র প্রদান ও উভয়ে 
কলহ (৪৫১--৪৫৩ পৃষ্ঠ ) 

৪৫২ পৃষ্ঠা 
ঠাই-সণ স্থান গ্র1০ ঠাণ ॥ সণ ধাম১ প্রাণ ঠাম। 

সাধে--স০ শ্র1১ প্রাণ সত্ধ1। 

টুটার---স ক্রট টুট। 
বিচু--স০ বিন! প্রঃ 

তুক্দার চরণ বিমু আন নাহি জান ।- শুস্তপুরাণ। 

গৃহিণী বিশু গৃহ্ধন্ন না হয় শোভন ।-_চৈতন্তচরিতামুত। 
তোমা বিন্ু অভাগিনীর নাই অন্ত গতি ।-_মাণিক গাঙ্গুলি। 

হাসেন বর্ণ দেখে ভিন্ন ভাতি-_খুলন! চিনিতে পারিলযে ইহ! তাহার শ্বামীর হস্তাক্ষর 

নহে। খুলনা লেখাপড়া ভানিত কিনা ইহাতে কিছু প্রমাণ হয় না) নিরক্ষর 
লোকেও বিশেষ হকের জ্খার ছাদ দেখিয়া দেখি] চিননয়া রাখিতে পারে। 

ধণ্ব--স০ ভগিনী ৯ 1০ ভইী, বহিণ ৯৭০ বহিন, বইন, বহিণীবনী। সিম্ধী ভেগু। 

গোরক্ষবিঃয়ে (১০৪ *ষ1, ৫৩৬ লাইন) ভন। র 

ফতি--সণ কুত্র প্রাণ কুখসকোথা। শূন্তপুধাণে কি) ঠৈতস্তচরিতামৃতে কতি। 

ঝগড়া_মুল অনিশ্চিত। বঞ্চা ঝটিক! ঝা ঝড় হইতে আ'সয়া থাকিতে পারে। মাণিক 

গা্থু লর ধর্্মমঙ্গলে- ঝকড়। ছি০ ম০ ঝগড়া । ৃ্ 

যট-_-সণ*/অট -ভ্মণ, একসান হইতে অন্য হানে গমন ১৯ এক সীমা হইতে অন্ত সীম! 

গ্্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়া। ০*অট্ট_ অতিক্রম | সন্ুকন। হি০ অট্না, আনা; মণ 
অটণে) ও০ তা" ণ্টআ | 

ঝাট--»০ কটিতি প্রা বাট । অস০ ঝাণ্ট। শ্রীকষ্ণকীর্তনে ঝাট। 

৪৫৩ পৃষ্ঠা 
নাহি-- সন ৯ প্র।০ নানিং১ মন চি নাহী, ও০নাছি। 

গুঞ--৮০৬/গম হি” গর ৯বাণ গোয়া, গু য়ান্যাপন করা। 

নিলে-? লীলায়? 



৭৬ | কবিকস্কণ-চণ্তী 

ছেলী--সণ ছেলকী। সণ ছাগলিক।১ প্রাণ ছাঅলিম1। সণ" ছাগলী»প্রাণ ছাঅলী, 

ছালী১ বা? ছি ছেলী, ছেরী) ও? ছেলী; মণ শেলী। 
মাথায় মুকুট-_বিবাঁছের নববধূর মস্তকের সোলার পাতি-মোর পরিয়!) নববধূবেশে | 

কেনে--প? কেন (হেতুনা)। প্রাচীন বাংলায় কেনে। 

গৃহিণীপনা-_-সণ পণ-ব্যবহাঁর । ব্যবহারের অর্থে পন! প্রত্যয় হয়। 
চিনীঞা-_স” চিহ্ন ৯ চিন। 

পাকে--স-। হেতু, ফলে। 

রাখাল--সণ রক্ষ-প্রা" রকৃখ। স" রক্ষপাল৯ছিণ রখ্বালা,। ও০ রখুঝাল, বাণ 

রাখাল। কিংবা বাঁ" রাখ+আল (ভাবাথে)। 

গারী-_গৃহ, আগার । 

বটি-_স" বর্ততে ১ প্রাণ বষ্টরতে, পাঁণ বট্তি, বট্ুই। 

পারা--স” প্রায় । 

হেদে-_ছে দেখ। 

বাজি--স” বন্ধ্যা প্রা" বংজ বা বাঁ” বাঝা, বাঁঝি, বাঁজি) পঞ্জানী বংঝা.) সিন্ধী হি 
গু" ম? বাঝ। 

ঘাটা-_-দ৬/ঘট-বিলোড়ন। 

বাট!--স" ভাটক, বার্তী_লভ্য। হি' বাটা। 

ছোট-_ক্ষুদ্র» প্রাণ ছুট ছোট। 
সয়া-_-স-,/সহ বা” সহ, ম ধাতু। 

ছুড়ি-_সণ ক্ষুদ্র» প্রা” ছুউসছোড়া,স্ত্রীলিঙ্গে ছুঁড়ি। নেপালী ছোর-_ছেোঁটি। বাঁ 
ক্র অর্থে ছোড় ব্যবহার হয়, যথ1-_-ছোড়দাদা, ছোড়দ। 

মউড়ি-_-স- মুকুট, মকুট ৯মউড়। 

আঁজি--সণ অস্থ+ প্রা” অজ্জ ৯ আঁজ। 

হুড়াছড়ি--স০৬/হুড়, হুড সংঘাত। মণ হোর ধাতু । প্রঃ-_ 

| এই মতে অন্তে অন্ঠে পড়ে হুড়াহুড়ি।--চৈতন্তচরিতাঁমূত। 

৪৫৪ পৃষ্ঠা 

বমঝন-_স'৬/ধবল, ধন, ধণ- শব হওয়া বা ঝনঝন | তুঃ--স"ৰঙ্কাক়) ঝনংকার। 

ধ্ষ্ঠাত্সক শব । . 8 

পাড়া-_স” পাঁটক (গ্রামার্থ)» প্রা” পাড়অ ৯বা- পাড়া। 
বাঁজিল-_-স" বাজ - শব্দ, যুদ্ধ আঘাত । প্রঃ-_ 



খল্পনাকে লহনার কৃত্রিম পত্র প্রদচন ও উভয়ে কলহ ৬৭৭ 

চণ্ডীদাস কছে বেজেছে হদয়ে 

শ্তামের পীরিতিবাঁণ। 

কেশাকেশী--কেশে কেশে ধরাধরি করিয়া যুদ্ধ (ব্যতিহার বনুত্রীহি)। 
টোনা--? অপ ঠোঙ্গোনা, ঢাকায় ঠোংন।। কোনো কোনো জেলায় ঠোন!॥ 

ঠোক্জস। ৷ 

চাসী-__চাহপি, চাছিতেছ। সণ চত ধাতু যাজ্জঞায়। 
মান!--স- মা1 বাণ না; আ০ মন!) ও০ হি০ মন! | প্রঃ 

কি লাগিয়! দ্বার মান! কেহ নাহি জানে ।- চৈতন্থচরি তাম্ৃত। 
য। বিনে না! রহে প্রাণ তাহে করে মান! ।- জ্ঞান্দাস। 

অতিথি বৈষ্ঞব যাবার প্র বাড়ী মা"1।-_নাণিকচন্দ্র রাজার গান। 

স্বর্গে যাই ঘ্পি স্বামীকে কর মান|।-_মাণিক গাঙ্গুলি। 
হাতে লড়ি করিয়৷ চলিল খোড়! কাণ!। 

জরীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা ॥-_কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাগ্ড। 

কিল--স কীল - গোঁজ, খোট।, কণুই বাণ অর্থ মুষ্টযাঘাত। 

লাথি-_সণ লত1-পদাঘাত। ঢাকায় মালদছে লাখি; হিণ মণ লাত, লাথ। ফা 

লকৃদ্। 

জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়াল! গোয়ালী যেন পিটে--বর্ধা আসিবার পূর্বে গোহাল পিটিয়া 

মেঝে শক্ত কর! হয়, যেন বর্ষান্্ব গরুর চোনা-গোবরে কাদা না হয়। 

গোয়াল।--স” গোপালক » প্রা" গোঁবালঅ, গোআলঅ ২১ গো য়ালা। 

গোয়ালী-_-স- গোশালা৯ গোহাল গোয়াল | 

৪৫৪_-৪৫৫ পুষ্ঠার পাঠান্যর 

যুঝো--স০ যুদ্ধ ১ প্রাণ জুজ্ঝ বাণ যুঝ-ধাতু | পঞ্জাবী জুঞঝ, হি? জুঝ, মণ ঝুজ । 

একলা-_দ০ একল ১ প্রাণ একল্প ম, ইকলি১ বা একলা। 

শরিষার ফুলে-__মুষ্ছার উপক্রমে চক্ষের দৃষ্টিতে হরি্রীবর্ণের বিন্দু ভাসিতে দেখ! যাঁয়-_ 

যেন সরিষা-ফুল ফুটিয়াছে। তাহ! হইতে সরিষা-ফুল দেখা মালে সুচ্ছণপন্ন হুওয়া। 

চাপড়_-স০ চর্পট, চার্পট। 

ছিগ্ডিলেক-_-স ছিন্ন ৯প্রাচীন বাংলায় ছিগু। 

ধুম__ফণ৬/ধ্বন-শব্দ। ধুম, ধুম কোলাহল-শব্দ, ঘটা, জাক, সমারোহ । 

৭১ 



৬৭৮ কবিকম্কণ-চগ্ডী 

তরতর--স- তর -বেগ, ক্ষিপ্র । প্রঃ -- 

চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরভরী।__-ভারতচন্ত্র। 
টলঢল-_-স০১/হবল সচল! | ছি ঢল, মণ ও০ ঢল। তারল্যের চঞ্চলতাধুক্ত ) লাবগ্যযুক্ত। 

৪৫৫ পৃষ্ঠা 

দোহাই-_উর্দ, ছুহাই সাহায্য প্রার্থনা । 
বৌলী--০ বলম্প, তাণ বলৈ। কর্ণের বলয়াকার ভূষণ, মাকৃড়ি। অথবা স বকুল১ 

প্রা বউল। বকুলাকার কর্ণভূষণ। কত্ত রাম ইছাকে নাসিকার অক্ক্কার 

( নথ) বলিয়াছেন। 

কাণে পরে কুগুল কনৰ কাটা-কড়ি। 

বউলি বেশর নাকে, বেশ হুইল বড়ি ॥ 

পদঝী-_দেৰপদাস্কিত বা বাক্যপদাক্কিভ দোলক বা! ধুকৃধুকি। 

গলায় মোহন মাল মানিক সহিত ॥ 

পুরট পদক ছুলে পৃষণের প্রায় ।-_মাণিক গাসুলি 8৫1১/৬-৭ | 

নাক-চলা-দ নক্রস্প্রাণ নক১বাণ ছি০ মণ নাক, ও০ নাক-অ। চলা- চঞ্চল! 
বিছ্যৎ। নাঙ্সিকার অলঙ্কার যাহ! চঞ্চল বিছ্যুতের ন্যায় মুহুমুহু আন্দোলিত হয়। 

দিখি-_-স সীমন্ত। সীমস্তের অস্কার । 
আমুঠে--অগুষ্ঠের অলঙ্কার আঙুঠ। কর্্মকারকে একার বিভক্তি যোগে আঙ্ুঠে। 

স০ অনুষ্ঠ ৯প্রা অংগঠ্ঠম০ আংগঠ!, ০ অংগুঠো, হি অংগঠ।, পাঞ্জাবী 
অংগৃঠ, ৰা আুঠ, আজট। 

পান্গুণী-_ল* পাশক। প্রাচীন সকল কাব্যে এই অলক্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
হেম মাঁণীক্যর গড়ি-ন্বর্ণ ও মাপিক্যে গঠিত । 
মোঁয়! মা রাখিল! আইয়াভ-_-স লোঁহক ৯নোয়া, নো। গৃষ্হুত্র ও সংস্কারতত্বাদিতে 

ব্যবস্থা আছে যে পক্তিত্রতা! স্ত্রী স্বানীর আয়ু ইচ্ছা করিলে সিন্দুর করভূষণ কখনো 
ত্যাগ করিবে না-_ 

হক্সিদ্রাং কুক্কুমঞ্চেব সিন্দূরং কজ্জলং তথা! 
কাপাসকঞ্চ তাম্ব,লং মাঙগল্যাভরণং গুভম্ 

কেশসংস্কার-কবরী-কর-কর্ণ-বিভূষণম্ 
তর্ভর্ আমুহ্যম্ ইচ্ছত্তী দূরয়েন্ ন পতিব্রত! ॥ 

__স্কনাপুরাণ, কাশীথণ্ড, ৪ অধ্যায়। 



খুল্পনার প্রতি দুর্ববলার উপদেশ ৬৭৯ 

আবার বিধবার পক্ষে এ এ দ্রব্য ধারণ ব1 ব্যবহার করা নিষিদ্ব-_ 
ন ধতে দিব্যবস্্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যং সুতৈলকম্। 

অজঞ্চ চন্দনষ্ৈব শঙ্খ-সিন্দুর-তূষণম্ ॥ 
্রচ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩ অধ্যায়। 

(শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন বিহহবল্লভ-কৃত গোপীচন্দ্রের পাচালীর ট্রীক1 ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

হুর্বলার নিকট খুল্লনার প্রার্থনা (৪৫৬-৪৫৭ পৃষ্ঠ| ) 
শ্রীগান্ধার-_শ্রী রাগের অন্তর্গত রাগিণী গান্ধারী। পূর্বকালে গান্ধার রাগ প্রসিদ্ধ ছিল, 

এখন তাহা শ্রী রাগের অন্তর্গত রাগিণীতে পরিণত হইয়াছে। গান্ধার দেশ 

হইতে আগত রাগ। 

8৫৭ পৃষ্ঠা 

হাম_-স০ অহম্* প্রাচীন বাংল! আঙ্গি, হি? হাম। 
তুকিল-_সণ বুভূক্ষিত। সণ” বুতুক্ষগ1» গ্রাণ ভূকৃথাছি- ভুথা; ভুখ। ভুখ (ক্কুধ!) 

আছে যার সে ভূখিল, ভূখল। হি? তৃখা, ভূখন। 

তৃকল সুজ দেখে হাই ছইজ্জন1--মাণিক গাঙ্গুলি ৮০1১1৯। 

খুলনার প্রতি দুর্ঘলার উপদেশ (৪৫৮ পৃষ্ঠা) 
খুড়াত্য-_বৈদিক ক্ষুদ্ল৯সণ ক্ষুদ্র» প্রাণ খুন্দ, খুঙ্ল, খুঁডড। প্রাণ খুডড ৯বাৎ খুড়া 

সণ খুল্লতাত। খুক্পতাত সম্বন্ধীয় ( খুড়ার সন্তান ) খুড়তাত, খুড়তত, খুড়াত্য। 

তৎকালে--তখনই, ত্বরিত। 
অনুগ্ণ-_-গুণ পশ্চাতে বিচার করিয়া । , 

খুন__ফাণ খুন্-রক্ত। তাহ! হইতে রস্তপাত করিয়া! বধ। 
ঘিলী- _কোঠীর ফলাফল বিচার, বর-বধূর কোঠীফলের মিলন বিচার । 



৬৮০ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

খুলনাকে ছাগ প্রদান ( ৪৫৯-৪১০০ পৃষ্ঠা ) 

৪৫৯ পৃষ্ঠা 

কৰিকঙ্কণ কোনে! জিনিসের উল্লেখ করিলে তাহার লম্বা! ফ্দ ন। দিয়! নিরস্ত হন 

না। এখানে ছাগলের নামের ফর্দ দিয়াছেন। ছাগলের সব নামের অর্থ পাওয় 

যায় না। 

বরাবরী-_-ফা০ বরাবর _ নিকটে, সম্মুথে। প্রঃ 

নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি ।_-কাশীরাম দাস, মহাভারত, শাস্তিপর্ব | 

কায়েস্ত-_স০.কায়স্থ । 

শউলা_-সণ শ্যামলা ৯ শাঙলা, শাওল!, শাউল! | 

ধলী-__সণ ধবল ১ প্রাণ ধঅল ১ বা ধলা, ধল। স্ত্রীলিঙ্গে ধলী। 

চাঙ্গ-_স০ চঙ্গ--চঙ্গস্ত শোভনে দক্ষে ।_-মেদিনী। অথবা সণ চলদঞ্গ । বৈচ্যকশব্দসিদ্ধু ) 

সচেং মাছ। চঞ্চল অঙ্গ য়ার সেচাঙগ। তুঃচাগা। 

উদাবলী--ভর্ধাবলী। 

'আওঙলা--স০ আমলক ১ প্রাণ আমলও ১ বাণ আমলা, আউল! | হি আবল!, মণ 

আশার, ও০ অএন্ডা। আমলকীর মতন বর্ণ যার? 

চোঙরি--? - 

ভোঙরি-_-স০ ভ্রমর ১ প্রাণ ভমর ১ মৈ' ভমর, ভমর।, ভবর|, ম” ভেরর।, সিন্ধী 

ভৌরু, ও৭ ভ'অর, হি০ ভোর, ভৌ রী । 

অবলাখ-_? 

সিংহিবতী--শূঙ্গবতী ? 

আগুয়া মানী__সণ অগ্রয(ন বা অগ্রথান ৯ আগুয়ান। স্ত্রীলিঙ্গে আগুয়াৰী। 

খড়িকাঁঠ_-স' খড়ী-তৃণ। প্রা" খাঁড়ম। তা? খাড়ধ্নজঙ্গল। ৯ জাপান 

কাঠ। সূ কাষ্ট ৯ প্রা” কট্ঠ ৯ বা” কা$। যে ছাগল. কাঠের মতন শু 
ও শক্ত। 

বেবিমৃতী-? 

আবুষাট---? 
ছানী-_-স০ ছাদনী। যাহার চোধে ছানী পড়য়াছে। অথবা "” শার ৯ ছাঁও, ছা) 

ছান', ছাঁনী, ছানকী, ছুনকে। 

০ 
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বাকাদতি--বক্রদন্ত যাহার । তুঃ সৎ স্থদতী। 

বগী--স০ বক ১ “হি০ বগলা, বাঁ বগ। বকের স্থায় শুত্রবর্ণ। 

বাউটি--স- রাতাট ৯ ও০ বাউটিআ-কৃষ্ণসার মূগ। কৃষ্খসারমূগতুল্য দ্রুতগামী । 

প্রঃ-_ 

বাউটা হরিণ যেন চারি পানে চায় ।--মাঁণিক গাঙ্গুলি। 

বারশিক্গ। বাওটাদি কম্তবী তুলারু ।-- ভারতচন্ত্র। 

মেগী-_মেঘী ? 

পাখরী--পা খর (দ্রুত) যাহার; অথব। পাখ (পক্ষ) আছে যাহার-__পক্ষীরজ 

ঘোড়ার তুল্য । 

পাঙশী-_স- পাংশু, পিঙ্গশ ( নীলপীতমিশ্র বর্ণ ) ৯ বাণ পাডাশ -দ্েকাশে। 
ব্যালগী-_বি + অঙ্গ ব্যঙ্গ₹বিকল অঙ্জ যাহার ; অথব! ভেক।_ 

ব্যঙ্গ! ভেকে চ হীনাঙ্গে ।--মেদিনী। 

হাসী--সণ হাস বাঁ হংস সদৃশ । .. 
ভ'াসী- সণ দংশ-ডাশ (মশা )) অথব!1 দংশ্ঠ_দংশনযোগ্য ; অথবা আধপাক! ডাদ।। 

কাটাবোতি-_? 
বাইয়া--? হি০ মণ বাঈ-মান্থ নারী, নর্তকী । 

থাটা-_যে খাটে ( ছোট) ঝ! যে খাটিতে পারে? 

চাউনড়__? চাউর- প্রচারিত; হি০ চাউর-বাণ চাউল। 

সুশা-_? র 

নেড়ি__শৃষ্টায় ১০ম শতাব্দীতে বঙদেশে সহজিয়! মতের প্রচারক নাঢ় পণ্ডিত প্রসিদ্ধ 

ছিলেন; তাঁহার পত্রী ততোধিক পণ্ডিত ছিলেন ও নাট়ী নামে পরিচিতা ছিলেন। 

তাহাদের শিষ্ুসম্প্রদায় আড়ানেড়ি। চৈতন্তদেব অদ্বৈতাচাধ্যকে সম্মান করিয়া 
নাঢ়া বলিয়া ডাকিতেন। ( মহামহোপাধ্যায় শ্রীবুক্ত হরগ্রসাদ শান্ত্রীর 70900101565 

11) 13910 (80৮ প্রবন্ধ ুষ্ট্য-1)906% [১৩%1৩, 0০6061, 192]1)। 

পরে নেড়খনেড়ি মানে মুগ্ডিত-কেশ হইয়াছে। 

৪৬০ পৃষ্টা 

রাগন্ডি-_রাঁছগ! বর্ণ যাহার । 
দিগড়ি-__দীর্ঘ দীঘল আকার যাহার 
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গেড়ি-_স০ গেওু ৯ ও০ গেড়া, গেওা, মণ গিভ.ডা, বাণ গেঁড়া, গেঁড়ি। কন্দুকৰৎ হব 

স্থূল বর্ত ল, খাটো ; অথবা গুগ্লি। সণ কন্দুক ৯ শ্রাণ গেওঅ, গেন্দুঅ ৯ স্ 

গেগু। 

হিরামড়ি-_হীরকমগ্ডিত ; হীরা দিয়া মোড়া । 

নেমামী য়ানী বাড়ি-_? 

সর্ববসী--সর্ববশ্বী । 

নেউলী--সণ নকুলী ১ প্রাণ নউলী ১ বাণ ও? নেউল। 

চামোসা-_স০ চর্ম ১ প্রাণ চম্ম ১ বা০ হি০ চাম ; চাম সদৃশ-চামসা। চর্মসার 

সারেদী-_-স০ সার _প্রী-জঙ্গ, চিত্রিত, হরিণ, কোকিল, মদন, ভ্রমর, কমল, তন্ত্ী 

বাস্ধযন্ত্র। 

কপিলা__-( স০) কপিশা, পিঙগলবর্ণা, শু্রবর্ণা গাভী, কামধেন্ট ইত্যাদি। 

ব্সী-_বসন্ত নামের অপত্রংশ বসী, অব! বঙগী। 

কাঁন্লী__স কঙ্কাল ৯ মণ ক্কালে ৮ হি গু কংগাল, বা কাঙ্গাল-দরিদ্র। 

্রীলিঙ্গে কাঙ্গানী। এখন উভয় লিঙ্গেই কাঙ্গালী ব্যবহৃত হয়, যথ!__ 

ূ “আমর! বাঙ্গালী কড়ির কাঙ্গালী।”--মনোমোহন বন্থ। 

তেত্িশ_ সণ ত্রয়জিংশ৯ পাণ তেত্তিংস, প্রা” ভেতীসা” মণ ও” তেতীস, ও০ তেতীঁশ, 

হিণ ততীশ, বাণ তেত্রিশ । - 

ছাঁয়--স শাবক ছাও, ছা'। 

বোক।-_স বুক ওা1০ বোকৃকড়ে। ছাগঃ ( দেশীনামমাল! )। বড় ছাগল। 

কুড়িটায়-_স” কুড়ব। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার বলেন মোগল শব 

সাতটা-_সণ সপ্ত» প্রা সত্ত। 

বিচবোক1-_বীজবোক1। 

কালশার্যা_কাঁলদার মৃগ সদৃশ । 

উভসিংহা-_উর্ধশ্জ । 

জুঝার্যা-যুদ্ধ» প্রা” বুঝ” বাঁ যুঝ। যুঝিতে দক্ষ যুঝারিয়া» জুবার্য।। 

আভঙ্গা_ মুক্তির দেহাবয়ব-বিন্তাস আভঙ্গ । অভগ্র। অভ্যঙ্গ। 

ব্দল__-আত। পরিবর্তন । 

দাগ_-আ দাঘ। সণ দাহ প্রাণ দাঘে!-চিহৃ। 

বহুত-_-স বছতর ৯ বহুত । সপ প্রভৃত+ প্রা? বত । তুঃ ফা? বেহতুদ। 

০০০ 
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খুল্পনার ছাগ চারণ ( ৪৬১ পৃষ্ঠা ) 

সারিয়া পড়িল-_সাম্লাইয়! পড়িল; শিথিল ত্রস্ত বাস গুছাইয়া পরিল। 
ছাঁট-_সণ ছট।, ঝাঁট-পশুতাড়ন-বষ্টি। প্রঃ 

ফেলিল হাঁথের ছাট প্রেমপরবীণ।-_ চৈতন্তচরি তামুত, আদি খণ্ড।" 
কটকের হুড়াহছুড়ি দেখি হাতে লইল ছাট ।-_কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাগ্ড। 

পাগল-_পাণ পুগ্গল- মনুষ্য ৯ বৌদ্ধ। পুগ্গল১ স০ পাগল -বাতুল। বৌদ্ধদিগকে 
লোকে বাতুল ভাবিয়া পুগ্গলকে পাগল বানাইয়াছিল।-_্ীযুক্ত বিজয়চন্দ্ 
মজুমদার মহাশয়ের মত। 

ঘাম-_সণ ধর্ম প্রাণ ঘম্ম ৯ বাণ ঘাম। হি? ঘাম-_ রোদ। 

অতিরিক্ত পাঠ । 

তুকিল_-সণ ৬/ন্ষ,ট, ফুটস ফুঁক,ভুঁক। হিণভুঁক। 

দুর্বলার ইছানি গমন (৪৩১--৪১২ পষ্ঠা ) 
বিভাকালে কেতু কিবা আছিল লগনে-_ছুূর্ববল! খুল্লনার পিতামাতাঁকে মিথ্যার 

আবরণে ঢাকিয়া সত্য সংবাদ দিল, গ্রহবৈগুণ্যের দোহাই দিয় ব্যাকুল পিতা- 
মাতাকে কন্তাকে সাহায্য করার চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিল। “হিন্দুর নানা 
প্রকার সংস্কার আছে, তাহাতে জ্যোতিষের দর্কারট! বড় বেশী ।......সেট। 
যেন মোগল আমলেই বেশী হইয়! আসিয়াছিল। সেই সময়ই আরবী হইতে 
স্কৃতে ফলিত-জ্যোন্তিষের অনেক বই ভর্জম হয়।......গণেশ দৈবজ্ঞ ও তাহার 
ংশধরেরা সেই আরবী জিনিসগুলি খুব ছড়াইয়! দেন। সেই সময়ে বোধ হয় 

খনার জ্যোতিষের বচনগুলি অনেক তৈরি হয়।”--মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপগ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাক ও থনা, প্রাচী--শ্রাবণ, প্রবাসী-আশ্বিন ১৩৩৭ । 

কেতু পাপগ্রহ; লগ্নে থাক! অশুভজনক। 
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রস্তাবতীর খেদ (৪৬৩ পৃষ্ঠ) 
মাহর--স০ আছেয়ম্৯ হি? মাহুর-বিষ। প্রসিদ্ধ আল্ছার গাঁনে মাহর শব 

কয়েক স্থানে আছে । হিন্দী ভাষায় মাহুর মহুরি মরিয়া শবে তীব্র বিষ বা 

কালসাপের বিষ বুঝায়। 

খুল্লনার গৃহে আগমন ( ৪৬৪ পৃষ্ঠা ) 
কোণস্-ধানের কোণ । 

বাঁজি--সণ বন্ধ্যা প্রাণ বংজ্ঝা ১» পাঁঞজাবী বংঝ, সিন্ধী বাঝ, হি” ৭০ মণ বাঝ, বাশ 

বাঝা, বাঝি, বাঝ। 

পাজড়া-- 
কলাই-খুদের পড়াতে--একে কলাই-দাল, তাহার খুদ, আবার (তাহ। ভিজাইলে 

যাহ! ন! ভিজিয়! তলায় পড়ে তাহাকে পড় বলে) তাহার পড়। দিয়া বড়া 

তৈয়ারী হইয়াছে ! 

বড়া--সণ বটক। 

থারা--সৎ খড়। খড় সদৃশ ডাটা । সণ ক্ষারক, খালক -ফলের বোটার উপরের 

খোলা--081য. 

বেকলা-_স- ব্ধল৯ বাকল । 

গড়ই-_-সণ গড়ক (অমরকোষ)। 
পৌটা--1 পিত্ত হইতে ? অন্ত্র। 

খৈল-_-স০ খলি। 

বেসায়--স- বেদরার। 

হরিদ্র। সর্ষপং পিষ্টম্ আর্জকঞ্চ মরীটকম্। 

জীরকং শুক্ষপত্রঞ্চ বেসবারঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

--আমরকোষের টীক!। 
পিগ্িরা--পিও ? 

পাকল--(স-) অগ্নি। 



খুল্লনার কষ্ট বর্ণন! ৬৮৫ 

খুল্লনার কষ্ট বর্ণনা (৪৬৫-_-৪৬৬ পৃষ্ঠা ) 
৪৬৫ পৃষ্ঠা 

কোনা--বেতের তৈরি চাল মাপিবার পালি; অথবা! এক পালির চতুর্থাংশ মাপের 

পরিমাণ । 

গোড়ায়--সণ ঘৃট (গুল্ফ)১ হি গোড়। গোড়ায়-পায়ে পায়ে যায়। স- গোছির-_ 

পাদমুপং গোহিরং শ্তাৎ।__হেমচন্দ্র। ও০ গোইঠি। 
কড়ি চারিপণ-_পুর্বল! সেয়ানা চোর; সে পুরাপুরি মিথ্যা বলে না বা চুরি করে 

না, অর্ধ সত্য বলিয়া! অধিকাংশ চুরি করিয়। প্রতারিত করে। খুল্লনার মা-_ 

সমর্পণ কৈল ঝিয়ে হুবলার স্থানে । 

বিদ্ধায় করিল তারে দিয়া নান! ধনে ॥ (৪৬৩ পৃষ্ঠা) 

কিন্তু ছুর্বল! তাহার সমস্তই আত্মসাৎ ন! করিয়া বলিতেছে-- 

দিলেন তোমার তরে কড়ি চারিপণ। 

অতিরিক্ত পাঠ 

সিতাসিত ছুই পক্ষ কিছুই না জানি--বর্ষযাকালে এমন মেঘ.করিয়! থাকে হে গুরু 

পক্ষে ও কৃষ্ণ পক্ষে প্রভেদ জান! কঠিন হয়। 

৪৬৬ পুষ্ঠ। 

দেবীর উৎমব-_-শরৎ কালে দেবীপুজ1 প্রবর্তিত হয় রামচন্দ্রের দ্বারা বৃহদ্ধশ্শপুরাণ, 

পূর্বথণ্ড ২১২২ অধ্যায়, দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়, শিবপুরাণ ১০ অধ্যায়, মত্্ত- 
পুরাণ ২৬০ অধ্যায়, দেবীপুরাণ ৫০ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিথণ্ড ৫৭ 

অধ্যায়, গরুড়পুরাণ পূর্বথণ্ড ১৩৪ অধ্যায়, বরাহপুরাণ ৯১-৯৫ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ 

৫০ অধ্যা, দেবীভাগবত ওয় স্বন্ধ ৩০ অধ্যায়, মহানির্বাণতন্ত্র ৪র্থ উল্লাস ১০ 

শ্লোক, মার্কগ্েয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কুম্মপুরাণ পূর্বভাঁগ ১২ অধ্যায়, ব্র্পুরাণ 

৩৬ অধ্যায় ২৫ শ্লোক প্রভৃতিতে শরৎকালে দেবীপুজার কথা আছে। বিশেষ 

বিবরণ কালিকাপুরাণ, বুছন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও দেবীপুরাণে এবং তিথিতত্বে 

দ্রষ্টবা। স্বন্দ ও ভবিষ্য পুরাণে, হয়শীর্যপঞ্চরাত্রে, আনন্দলহরী এবং ষট চক্রনিরূপণ 

প্রভৃতিতে পূজা প্রণালী আছে। 

প্ৎ 



৬৮৬ কবিকম্কণ-চণ্ী 

দেবীভাগবতে এই পুজার প্রবর্তক কোশল দেশের কুর্য্যবংশীয় রাজ! ফ্বসন্ধির 
পুর সুদর্শন । তিনি অযোধ্যা! নগরে শরৎকালে নবরাত্র-বিধান-মতে দেবীর মুক্তি 

প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজ! প্রবর্তন করেন এবং তদবধি “বিখ্যাতা সা বভৃবাথ হূর্গাদেবী 

ধরাতলে।” অপর বিবরণ ৮১ পৃষ্ঠায় শক্তিপূজার ইতিহাসে ও ৪০৬ পৃষ্ঠায় 

্রষ্টবা। 

নৈরাস-_-সণ নৈরাশ্ত, নিরাশ । বাংলায় আদি ইকাঁর স্থানে প্রকার বহুখকে পাওয়! 
যায়--নৈতন, নৈকমষ্ম, নৈরাকার, বৈমুখ ইত্যাদি । প্রঃ 

আশায় নৈরাশ করে সাধিলে বিবাঁদ।-_মাণিক গাঙ্গুলি। 

৪৬৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

নালা--স০ নালী, নালক। 

পাকুই_-সণ পঙ্ক ৯ পাক। পাঁক হইতে জাত হাজা - পাঁকই। 

ঘা--স” ঘাত১, প্রাণ ঘাঅ১ ঘা, হি” ঘাও। 

দুদ্ধে--অমরকোষের টীকায় ভরত হছ্ষ্খ শব ব্যবহার করিয়াছেন; এজন শব্- 

কল্পদ্রমে উহা! সংস্কৃত শব্দ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় এই রূপ 

স্থপ্রচলিত ছিল। প্রঃ-_ 

অপার আনন্দে ছুষৃখ জন্মাইলি চিন্তে ।--মাণিক গাঙ্গুলি। 
তাহা পাঞ সুখী হৈলু গেল ছুম্থ শোক ।-_ শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক। 

ধান- বৈদিক ধানা-শন্ত। স- ধান্ঠ প্রাণ ধানন১ »০ ধান। 

অপেক্ষণ--পাহার।। 

বসন্তে খুল্পনার খেদ (৪৬৭-_৪৬৮ পৃষ্ঠা) 
৪৬৭ পৃষ্ঠা 

বসস্ত-_বসস্তের আবাহুন বসন্ত রাঁগে সু প্রযুক্ত হইয়াছে । 

য়েক ফুলে মকরন্দ ইক্যাদি-_গ্রাম্য মূর্খ পুরোহিতের শ্লেষাত্বক চিত্র । এই বর্ণনায় 
দাণুরারের সুরের আমেজ পাওয়া যায়। 

৪৬৭ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 
কাম-সেনাপত্ি-_বসস্ত, কোৌকিল। 



জমরের প্রতি খুলনার বাক্য ৬৮৭ 

সারী শুক প্রতি খুলনা (৪৬৮-_ ৪১৬৯ পৃষ্ঠা) 
৪৬৮ পৃষ্ঠা 

শ্ী--রাগ। 

পাকে--স০ পৰ্ক-পরিণত৯ হেতু, নিমিত্ত । স-পক্ষ৯ বৌদ্ধগানে পাখ১ বা পাক। 
শাত-নলা-_ব্যাধের! সাতট! নল পরস্পর জোড়া লাগাইয়া আঠা-কাঠি করিয়৷ জীবন্ত 

পাখী ধরে। 

জাহ তুমি গৌড়-_ভুলনীয় মেঘদত, পবনদূত, হংসদূত, কোকিলদূত, পদাঙ্কদুত ইত্যাদি । 

০ আজ 

তরুলতার প্রতি খুল্লনা (৪১৬৯__ ৪৭০ পৃষ্ঠা ) 
৪৬৯ পৃষ্ঠা 

সোহাগ-_-স- সৌভাগ্য» প্রা সোহগ্গ১ হি০ সোহাগ, সৃহাগ। 

য়েক ফুলে মধু খার ভ্রমর-দম্পতি-_তুঃ-- 

পপৌ দ্বিরেফঃ কুম্থমৈকপাত্রে 
মধুং প্রিয়াং স্বাম্ অনুবর্তমানঃ।-_কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ। 

ভ্রমরের প্রতি খুল্লনার বাক্য (৪8৭০--৪৭১ পৃষ্ঠা ) 
৪৭০ পৃষ্ঠা 

রায়--স” রাব+ বা” রাও, রা। তুঃ আ রায়-মত, বিচার-ফল। 

তিন তায় অতিথ--1 বসন্ত, কোকিল, ভ্রমর ? 

মাতোয়াল--স০ মত্ৃত।+দেশী আল প্রত্যয়» দেশ-গ্রাণ মত্তববাণ-১ হি০ মতবালা, 

ও০ মাতৃআল!, বাঁ” মাতাল, মাতোয়াল, মাতোয়ারা । 

ধুতুরার ফুলে...মধু পিলে_-ধুতুরার চত্বতাজনক গুণ প্রসিদ্ধ ; তাঁহার মধুও মত্ততাঁজগক 

ব্ল৷ হইতেছে। 



৬৮৮ কবিকম্কণ-চণ্তী 

উর-_সণ পার হইতে? হি ওর, ও০ ওর-অ, বাণ ওর। পাণ ওর-এই পার! 

প্রঃ__ 

পরে লিখি গ্রভূর পুণ্যের নাহি ওর ।-_-মাণিক গাহুলি। 

অর্বদ অর্বদ কপি ওর নাহি পাই ।-_কৃত্তিবাস, কিছ্ষিন্ধ্যাকা গু । 
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরী ।--জ্ঞানদাস। 

কি কহুব রে সথি আনন্দ ওর । 

 চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥-_বিগ্ভাপতি। 

বিনয় মাতয়ে অরি--পাপ কলির এমনি প্রভাব ষে বিনয় করিলে অরি আরে! প্রমস্ত 

হুইয়! উঠে। 

দিবিধ--? 

বিনয় চরণা-_? 

কোকিলের প্রতি খুল্পনার বাক্য 
(8৭২__8৭৩ পৃষ্ঠা ) 

৪৭২ পৃষ্ঠা 

ন| চিনিহ বাপ মা--কোক্িল পরভৃত। 
কাড়-_স- কর্ষণ ১ প্রা” কড্ঢণ ৮ বা? কাঁঢ়, কাঁড়। রা কাড়ারব আকধণ করা, 

রব প্রকাশ করা। 

৪৭৩ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 

যোষা--/ঘুষ ( সেবা )+অ--সেবিকা, নারী। 

রম্ভাবতীর বেশে চণ্ীর খুল্পনীকে ছলনা 
(8৭৪-_-৪৭৫ পৃষ্ঠা ) 

৪৭৪ পৃষ্ঠা 
ভগবতী --ষড়েশ্বধ্যশালিনী দেবী হইয়াও চত্তী সর্বজ্ঞ নহেন, তাহার চেয়ে তাহার সহচরী 

পল্মার জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। 



মাতৃম্মরণে খুলনার আক্ষেপ ৬৮৯ 

নাচনী-__সণ নর্ভন ৯ প্রাণ নচ্চন ৯ বাণ নাচন। নাচন করে যে ক্ীলৌক সে নাঁচনী 
_নর্ভকী: | 

নারায়ণী-_ 

বিষুভক্তির্ অহং তেন বিষুণমায়। চ বৈষ্ণবী। 
নারায়পত্ত মায়াহং তেন নারায়ণী স্বৃতা ॥ 

_ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ ( ছুর্গীর উক্তি )। 
মম তুলা চ মন্-মায়! তেন নারায়ণী স্বৃতা। 

_ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি )। 

৪৭৫ পৃষ্ঠা 

ছাগ চুরি-চণ্ডীর কপটত! করিতে, চুরি করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মানুষের চেয়েও 
ছেয় দেবচরিত্র। 

সোডরি-__স- স্মরণ ১ প্রা” স্মরণ, বাণ সোউরণ। স”,/ম্মর ১ বাঁ ৮/সোডর, ও০ 
ছি ৮/গ্মর | 

মাতৃম্মরণে খুক্পনার আক্ষেপ (৪৭৫-_-৪৭৬ পৃষ্ঠা ) 
৪৭৬ পৃষ্ঠা 

একচারী--স্বাধীন, স্বতন্ত্র । ৃ্ 
জল দানে--মরণোত্তর-কালে তর্পণের জলাগলি দানে । 
নেহালয়ে--ন” নি++/তভল (ছান্ট্যোগ্য-উপনিষদে ন্ভালয় পদ আছে ) ১৯ হি০ বাঁ 

নেহার । প্রাচীন বা১ নেহাল। 

ঝোড় ঝাড়-_সণ ঝাট, ঝাটি_ক্ষুত্রশাখ ক্ষুপ। 

অতিরিক্ত পাঠ 

জলে ঝাঁপ ইত্যাদি-_তুঃ 

. অভাগ! যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যার ।--ভারতচন্্র। 

পর 



৬৯০ কাবকঙ্কণ-চণ্ডী 

খুল্লনার ছাগী অন্বেষণ € ৪৭৭ পৃষ্ঠা ) 
বুলে--স/বল--সঞ্চরণে । 

বলেস্"্স০ ₹্দ » প্রাণ বোল্প ১ বাণ বোল, ৮/বল। 

অতিরিক্ত পাঠ 

উছ্ট--স০ উচ্চ+ ৬/অট-উচ্চাট ৯উছট ১৯ হোচট। যাইতে যাইতে উচ্চ স্থানে 

বাধ! পাওয়া । 

জাতিতে পাদ্পনী--রতি-শান্ত্রের শ্রেণী-নির্দেশ অনুসারে চারি শ্রেণীর নারীর মধ্যে 

শ্রেষ্ঠতম। পদ্মিনী। তাহার লক্ষণ-_ 

তবতি কমলনেত্র, নাসিক! ক্ষুদ্ররন্ধ 1 
অবিরল-কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কশাঙী। 

মুছুবচন-্থশীল! নৃত্য গীতানুরত্ত। 

সকলতনুন্থবেশ! পদ্মিনী পন্মগন্ধ! ॥-_রতিমঞ্জরী। 

নয়ন কমল, কুঞ্চিত কুস্তল, 

ঘন কুচস্থল, মৃছ্হাসিনী | 
কষুদ্র-রন্ধ, নাসা, মৃছমনা-ভাবা, 

নৃত্য গীতে আশা, সষ্যবাদিনী ॥ 

দেব-দ্বিজে ভক্তি, পতি-অনুরক্তি, 

অল্প রতিশক্তি, নিদ্রাঃ ভোগিনী। 

মদন-আলয়, লোম নাহি হয়, 

পল্মগন্ধ কয়, সেই পদ্িনী ॥-_ভারতচন্ত্র। 

পদ্মিনীর শরীরে লাগে পদ্মের সমান। 

পদ্মগ্রায় অঙ্গ তার দেখি অন্ুপাম ॥---রতিশাস্ত্র। 

খুল্লনার পরিচয় (৪৭৮-_৪৭৯ পৃষ্ঠা ) 
৪৭৯ পৃষ্ঠা 

চায়্য।”-সগ */ চতু-_ফাচনে, / চাঁয়--চাক্ষুষজ্ঞানে ৮ বা? চাহ, চা ধাতু _ যান্রা। 

দেখ, অন্বেষণ । 



দেবকন্যাগণের পরিচয় ৬৯১ 

বাহে- বাহু » প্রা, পা” বাহ, বাহা ৯ হি? বাহ্। স বান্থ » প্রা 
১ বাণ বাজ, বাহ-_-প্রঃ--মছাশঙ্ঘ বাহে কর্ণপুত্র ধনুর্ধর ।-শ্রীকর নন্দীর 
মহাভারভ। স-বাছ - বহন। ১ বাহুর আঘাত, মার? 

চে 

দেবকন্াগণের পরিচয় (৪৭৯--৪৮০ পৃষ্ঠ1 ) 

৪৭৯ পৃষ্ঠা 

ক্রমের-__পৃজানুষ্ঠানের পদ্ধতি, প্রণালী, নিয়ম । 

৪৮০ পৃষ্ঠ 

ভৌমবারে-_-মঙ্গলবারে । মঙ্গল পৃথিবীর পুত্র-_ 
উপেন্দ্রবীজাৎ পৃথ্যান্ত মঙ্গলঃ সমজায়ত ।-_ 

| _ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । 

পুর! হি ভ্রমতো। বিষ্টোঃ স্বেদবিন্দুঃ পপাত হ। 
মহাংস্ ততঃ কুমারো হসৌ লোহিতাঙ্গে! মহীতলাৎ ॥ 

--পদ্মপুরাণ, ন্বর্গথণ্ড, ১১ অধ্যায়। 

দক্ষযজ্ঞে অপমানিত ক্রুদ্ধ শিবের ললাটগ্জ স্বেদবিন্দু হইতে ভূতল-সম্ভব দক্ষষজ্ঞ 
ধ্বংসকারী বীরভদ্রই অঙ্গারক মঙ্গল।-_মত্ম্তপুরাণ, ৬৮ অধ্যায় অঙ্লারক 

ব্রতকথ ।-_বামনপুরাণ, ৬৭ অধ্যায় . স্বন্দপুরাঁণ ইত্যাদি । 

মঙ্গলচণ্ডীর পুূজ! মঙ্গলবারে কর্তব্য যেহেতু-_ 

প্রথমে পুজিতা দেবী শিবেন ( হঙগলেন ) সর্ববমন্গলা | 

দ্বিতীয়ে পৃক্তিত! দেবী মঙগলেন গছেণ চ॥ 

তৃতীয়ে পুজিত! ভদ্্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ। 

চতুর্থে ম্গল-বারে হ্বন্দরীভিশ্চ পৃজিত ॥ 

মঙ্গলে মঙগলাকা জের নরৈর্ মঙ্গল্চগ্ডিক1 | 

৬ ঈঃ স্ নং সং 

পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাতীষ্টদ্দেবতে । 

_ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকতিথ্ড, ৪৪ অধ্যায়। 

পূজার করণ-_পুজার পদ্ধতি; ক্রম । 



৬৯২ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

৪8৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

ছূর্বাসর শাপে ইত্যাদি-ছুর্বাসাকে স্বর্গের অগ্সরীরা একছড়! সম্তানকপুষ্পের মাল 

উপহার দেয়। দুর্বাপ! সেই মাল! পরিয়া যাইতে যাইতে পথে দেখিলেন ইন্তর 

ধ্ররাবতে চড়িয়। ধাইতেছেন ; দুর্ববাস1 সেই মাল! ইন্ত্রকে উপহার দিলেন। ইন্দ্র 

সেই মালা নিজে ধারণ না করিয়া হাতীর মাথায় পরাইয়! দিলেন। হাতী 

গন্ধে আকৃষ্ট হুইয়। শুঁড়ে করিয়া সেই মালা মাথা! হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিল। 

ইহাতে কোপনন্বভাব হর্বাপ অপমানিত বোধ করিয়া ইন্ত্রকে শাপ দিলেন 

যে তাহার অহঙ্কারের কারণ স্বর্গ শ্রীন্র হইবে। এই শাপের ফলে দৈত্যগণ 

প্রবল হুইয়! স্বর্গ দখল করে। তখন দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা-বিষণু-মহেখ্বরের 

সম্মিলিত শক্তি চণ্ডীরূপে আবিভূতি হইয়া দৈত্য বিনাশ করেন ও ইন্ত্রকে স্বর্গে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ।__বিষুপুরাণ ১ম অংশ ৯ম অধায়; মার্কগেয় পুরাণ 

ইত্যাদি । 

খুলনার চণ্ডী পূজা (৪৮০-__-৪৮২ পৃষ্ঠ1) 
৪৮০ পষ্ঠ| 

অষ্টৰল পদ্ম--বৈদিক যজ্ঞের জন্য বিবিধ আকারের বেদী ও অগ্নিকুণ্ড রচিত হইত) 
সেই প্রথা তন্ত্রের যুগে মারো বিচিত্র হইয়! উঠে। 

৪৮১ পৃষ্ঠা 

স্থুমছরি-_সণ মাধুরী ১ মন্থরী, মহরী। খুল্পন্! মহরি বাজাইয়া চণ্তীপূজা করিতেছেন, 
কিন্তু শাস্ত্রের নিষেধ-_দ্বর্গীগারে ব্ংশীবান্তং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।-_মতম্তপুরাঁণ। 

লম্বোদর-_-শিবের শাপে গণেশ লন্বোদর বা গ্রলম্বজঠর হ₹ন। ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 

রথাঙপাণ-_বিষুও বেদে হৃর্ধ্যরেবতা ; সুর্যামগ্ডল চক্রাকার, এজন্য চক্র বিষুর অন্ত্র। 

বিষ্ণুর হাতের চক্র কালচক্রের এবং সংসার-চক্রের প্রতীক। পুরাণে হুর্যের 

সী ছায়ার অনুরোধে শ্বশুর বিশ্বকর্মা সুর্যের খানিকটা তেজ ছ্াটিয়! ফেলেন 
এবং সেই শাঁতিত হ্র্্যতেজ হইতে বিষ্ণুর চক্র, শিবের শুণ, যমের দণ্ড, ইন্দের 

বজ্জ, বরণের পাশ প্রভৃতি দেবাধুধ প্রস্তত হয় | 



খুল্লনার চণ্তী পূজা ৬৯৩ 

৪৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ভূতশুদ্ধি-_পৃজাদির পূর্বে বীজমন্ত্র বার! শরীরদ্থ পাপপুরুষকে দহন করিয়! শরীরশোধন। 
তান্ত্রিক ভূতগুদ্ধির সংক্ষেপ মন্ত্র এই-ও ভূত শূঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুযুয়া-পথেন জীবশিবং 

পরমশিবপদদে যোজয়ামি স্বাহাঁ। ও বং লিঙগশরীরং শোধয় শোষয় স্বাহা। ও রং 
সঙ্কোচ-শরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরম শিব স্ুযুয়া-পথেন মূলশৃঙ্গাটম্ উল্লস জল 
জল প্রজ্ল প্রজ্ল সো২ংহং হংসঃ স্বাহা ৷ 

শিখির উর্ধে ব্যোন......বিন্দুবিভূষিত-_তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের সঙ্কেত; তত্রমতে শিখী ঝ| 
অগ্পলিল্র 7 ব্যোম-হ; বিন্দুবিভূফিত সোম-৬/; বামাক্ষী-ঈ ) শিখীর উর্ধে 
ব্যোম-হ্, তাহাতে বামাক্ষী -হ্ী, তাহার উর্ধে বিন্দু-বিভূিত সোম - হী” হু চর্গ। 
বা চণ্ডীর বীজমন্ত্র। 

পণ্ডিতের] অন্থমান করেন এই-সব মন্ত্র আদলে একগাত্রিক মোঙ্গল ভাষার শব্ধ; 
মোঙ্গল জাতির প্রভাবে ভারতে তন্ত্রাচার প্রবর্তিত হওয়ার পর যখন লোকে শব্- 

গুলির আদিম অর্থ ভুলিয়। যাইতে লাগিল তখন এসব শব্দেরই দেবাঁকর্ষণ ও 

দেববশীকরণের বিশেষ শক্তি আছে বিবেচনা করিয়। শবগুলি হারাইয়! যাইবার 
ভয়ে একত্র সংগ্রহ করিয়া! িখিয়। রাখা হইল এবং সেই শাস্ত্রের নাম হুইল 

ধারণী---যাহ। মন্ত্র ধারণ করিয়া থাকে । পরে মন্ত্রের অর্থ ওব্যাখ্য। দেওয়া 

হয়। তন্ত্রে সকল দেবতার বীজমন্ত্র সঙ্কেত-বাক্যে ঘুরাইয়।৷ বল! হইয়াছে পাছে 
গুহাতত্ব অবিশ্বাসীর1 জানিয়া উপহাস করে । যথা 

শিবে বহ্ছি-দমাধুক্তো৷ বামাক্ষি বিন্দুভূষিতঃ | 

একাক্ষরে! মহা মন্ত্রঃ শ্রী-হূর্য্য্ত-প্রকীর্তিতঃ ॥ 

আকাশম্-অগ্সিদীর্থেন্দু-সংযুক্ত। ভূবনেশ্বরী।--তন্ত্রসার । 

তগুল অষ্ট ছুর্বা-_-বৌদ্ধ দেবতা ধন্মঠাকুরের শক্তি বাণগুলির পুজা করিবার নিয়ম 

হইতেছে__ 

অষ্টতওুল-দূর্ববক্তাং অর্চেন্ মঙ্গণকারিণীম্। 

-ধর্মপুজাবিধান। 

মঙ্গলচণ্ডী বাশুলিরই অন্ত নাম। 

৭৩ 



৬৯৪ কবিকস্কণ চণ্ডী 

চণ্ডিকার বর দান (৪৮২-- ৪৮৫ পৃষ্ঠা) 
৪৮২ পৃষ্টা 

গোকুল রাখিলে-_-দেবী ছুর্গ৷ গোকুলে যশোদার গর্ভে কন্তারূপে অবতীর্ণ হন এবং বন্দে 

রুষ্ণকে যশোদার কাছে রাখিয়া! রাতারাতি দেবী একানংশাকে বদল করিয় 

আনেন; ইহাতে কৃষ্ণ কংসের হাত হইতে রক্ষা পান এবং ৰড় হইবার অবসর 

পাইয়া কংদকে বধ করিয়া! কংসের উপদ্রব হইতে গোকুলকে রক্ষা করেন; দেবী 

একানংশাই সেই গোকুল রক্ষার পরোক্ষ কারণ।--হরিবংশ; ব্রঙ্গাবৈবর্তপুরাঁণ, 

শ্রীকষ্ণজন্ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়। 

দক্ষের দৃহিতা__খগ্বেদে যজ্ঞবেদীর নাম দক্ষভুহঠিতা_-কারণ দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন 

পরে এই যজ্জবেদী দেবী ছুর্গাতে পরিণত হন। ৪০৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য | 

জরাধি-জরতী। 

১৮৪ পৃষ্ঠা 

হাকারিয়া--সণ হুঙ্কার » হাকার, হাকার। হৃষ্কারিয় » হাকারিয়া-ডাক দিয়া 

ই! ই! শব্ধ কাঁড়িয়! বা নিঃসরণ করিয়া । 

উত্তরোল-_-উৎ+ তরল। 21) 

মঙ্গলচণ্ডীগণ-___বহু মঙ্গলচণ্ডী, অথবা মঙ্গলচণ্তীর গণ বা সহচরী। 

পুত্রবর মাগিব কি ম্বামী নাই ঘরে-_তুলনীয় সাবিত্রীর বাক্য-_ 

“বরাতিসর্গঃ শতপুত্রত! মম তবয়ৈব দত্ত, হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।” 

--মহাভারত, বনপর্ব। 

বারি--স০ বারি, বারী -ঘট, বারি ব৷ জল রাখিবার পাত্র। 

৪৮৫ পৃষ্ঠা 

শিয্ার--স০ শিখর » প্রাণ শিঅর। 

কাতি--স” কর্তরী। 

লহনাকে চণ্ডী স্বপ্লাদেশ (৪৮৫-_৪৮৩ পৃষ্ঠ ) 
৪৮৫ পৃষ্টা 

তপাস--স- তপস্ত1-সন্ধান। আট তালাদ ! 



খুল্লনার জন্থ লহনার চিন্ত। ৬৯৫ 

৪৮৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর 
ভাগ্ডাবে--স- ভণ্ড - প্রতারণ। ৷ 

আগে--সণ অগ্র ৮ প্রা” অগ্গ ১৯ আগ। 

গরব--স- গৌরব, গর্ব ৯ বাণ হি১গরব। তুঃ__ 
গরব গুমান সব দূর নিবারে ।_-কবীর। 

চুর--সণ চূর্ণ। 
পাতি-_-স” পত্রী ১ প্রাণ পত্বী। 

লাস-বেশ--স০ লাস-্নৃত্য, বিপাস। বিলাস-বেশ। 

শাতি-_সণ শাস্তি। 

নেউটিবেক-_সণ নিবর্ত ১ প্রাণ নেউষ্ট ৯ নেউট। হি০ লওটন|। 

খুল্লনার জন্য লহনার চিন্তা (৪৮১-৪৮৭ পৃষ্ঠ ) 
৪৮৬ পৃষ্ঠা 

হেদে__-ওহে দেখ । 
বিষুণপদতল-__বিষু বামন-অব্তারে পদতল দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়াছিলেন ; তদবধি 

অ।কাশের নাঁম বিষুপদতল। 

কবিকস্কণ চণ্ডীর আকাশে আবির্ভাবকে বিষুণপদ তলে চণ্ডীৰ আবির্ভাব বলিয়| 

নিজের বৈষ্ণবত্বের অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন মনে করি। 

৪৮৭ পৃষ্ঠা 
নির্গম- হুর্গম | 

খণ্ড--যে দস্থ্য খড়ণ ( খাণ্ড। ) লইয়া লোককে খণ্ডিত করিয়া অপহরণ করে, ডাকাত। 

ও০ খঁট-অ। 

সাপডস্ক-__স- সর্প ৯ প্রাণ সপ্প ১ বা-সাপ। সঃ দংশ ৮ ডঙ্ক। 

৪৮৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 
থর1-চোর1-_খরঃ স্তাৎ তীক্ষঘর্্ময়োঃ।-_মেদ্রিনী। খর1- রোদ; থরাকে চুরি করে 

যে সে খরাচোরা-_ছায়া। অথবা থর।-চোর1_ সদ্দিগর্শি। 



৬৯৬ কবিকস্কণ-চণ্তী 

সপত্বী-মিলন ( ৪৮৮-৪৮৯ পৃষ্ঠা ) 
৪৮৮ পৃষ্ঠা 

মাগেো__আমি মাগি অর্থাৎ প্রার্থনা করি। স০ */মুগ, মার্গ_ অন্বেষণ ১ প্রার্থন। 

ধন্ধ-__দবন্দ | 

সপত্ী-সোহাগ (৪৮৯-৪৯০ পৃষ্ঠা) 
৪৮৯ পৃষ্টা 

কুন্থমতৈল- ফুলেল তেল, পুষ্পবাসিত তৈল। 

পাঁজলা--মণ অঞ্জলি ৯ আজল! ১ পাজল1। স? প্রজল ১ পাজল-ুমশাল, অগ্নি। 

প্রঃ 

ফল মূল নৈবেগ্য ভরিয়া দেহ ভাল! । 

স্থগন্ধি চন্দনকা্ঠে জালহ পাঁজল! ॥ 

- কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

৪৮৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

ঘণ্ট-_স০ ঘণ্ট _ ধাটিয়! পাক করা বাঞ্জন। 
কুড়িয়া--স” কুণ্ডী ৯ কুঁড়ি। প্রায়ই হাড়িকুঁড়ি। কুগ্ডাককতি পাত্র, বাটি। 
পাথরা1--স” প্রস্তর ১ প্রাণ পথর ১ হি পথথর, বাণ পাথর ও০ ম০ পথর। পাথরে 

প্রস্তুত পাথরিয়। ৯ পাথরা। 

নিচোড়িয়।- সণ নিকুঞ্চন ৯ হি নিচোঁড় না_ গাল।। 

ডাবর--ডাবের আকারের পাত্র। 

বাটী--সণ বাট বেষ্টিত স্থান ( পাত্র )। স- পাত্রী ৯ বাটা । 

৪৯০ পৃষ্ঠা 

চিয়াইয়---চেতন হ্ইয়া । 



সপত্বী-সোহাগ ৬৯৭ 

৪৯০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

কির1--স০ সত্যক্রিয়। ৯ পা- সচ্চকিরিআ৷ ১৯ ৪০ কিরিআ, ছি কিরিয়া, মালদহে 

ক্রিয়া; কিরিয়া, কির।। যোগেশ-বাবু বলেন--স০ গির। (বাঁক্যেন) ৯ কির1। 

প্রঃ 

কেহ কহে দাড়া লে! মাথার লাগে কির1। 

--রামপ্রসাদের বিদ্যানুন্দর | 

আপনার কিরা যদ্দ তায় মান! করি ।_-ঘনরাম। 

কহ ওলে! হীর! তোরে মোর কিরা ।--ভারতচন্ত্র। 

মুঢ়া-_স? মুণ্ড। 

বৌঁচা-_-স” ব্যঙ্গ, হি বুচা। 

টজ-_-সণ তুঙ্গ। ফাণ তঙ্গ.-টান, আট, কষা । স? টহ্ক_ শিখর, মণ টং টঙ্ টঙ্গ। 

বিড়াল-_-দ০ বিড়াল ১ পাণ বিলার ৯ ও০ হি০ বিলাই, বিলি, বিল্লী, বিলার। 

তে০ পিল্লি। 

হালা-্হংস বা হান্তবৎ শুভ্র। 

লেজ-_-সণ লঞ্জ, ও অস লাঞ্জ। 

ডাসা_-? ভাঁশের মতন কট! ? 
মোচড়িয়।-_? হিণ মচোড়, মড়োড়, মোচড়, ও? মোড়। যোগেশ-বাবু আন্দাজ করেন 

সণ মুট ১ মুড়, চ আগমে মুচড়। স” মুচুটা-অঙ্গুলী স্ফোটন। 

ঠেঙ।-_-সণ টহ্ক, উজ -পদ। সণ জজ্ঘা ৯ বা-জাং ৯ ঠেং? টঙ্গ জঙ্বাযাং__.মদিনী। 

হিণটাঙ্গ। মুগ্ডারী জংস্হাড়। পদের বা হাড়ের ন্যায় লম্বা লাঠি ঠেঙ্গা। 

প্রঃ 
ঠেলা লঞা। উঠিল প্রভু পড়,য়া মারিবার। 

স্"চৈতন্ত-চরি তামৃত । 

দোহাতিয়া ঠেস! পড়ে গৃহের উপর ।-_চৈতন্তভাগবত । 

ঠেকেছি তোমার ঠাই ঠেঙ্গাইয়। মার ।-_-শিবায়ন। 

ভাসা আশ চক আইএারানগাড উওর 



৬৯৮ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

খুলনার বিরহ ( ৪৯০__-৪৯১ পুষ্ঠা। ) 

৪৯০ পৃষ্ঠা 

কামরূপী--ইচ্ছান্ুরূপ রূপধার ণক্ষম | 

১৯১ পৃষ্ঠ। 

৪৯১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

শুতিলে--স- ন্বপ্ ১৯ প্রাণ স্থম (আদেশ হয়)» প্রাচীন বাংল! মৈথিলী ৬/গুত, মালদছে 

এখনে গুত প্রয়োগ হয় | প্রঃ 

একলি শুতিয়াছিন্থু কুন্ুম-শয়নে ।-_বিদ্ভাপতি। 

আগ্জা্সে কাহ্কের উরে 

শুতিলে৷ দিঞ&1 শিয়রে ।--শ্রীকষ্ণকীর্তন। 

নলিনীদলে-_নঙলিিনীপত্রে বিরহিণীর শয়ন্রথ! সংস্কৃত কবি প্রসিদ্ধি। 

দিশি--স- দিবস ১ দিস, দিসি। প্রঃ-- 

মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে 

নিশি দ্িশি শশী ফোলকলা ।--গোবিন্দদাস। 

জিনে--যেন। 

চণ্ডকার কাকরূপ ধারণ (৪৯২-_৪৯৩ পৃষ্ঠা ) 
কাঁক-কাক মহাকালী। প্রমাণ যথা 

গৃত্ং দৃষ্ট মহাকা'লীং নমস্থু্যাদ্ অলক্ষিতঃ। 

ক্ষেমস্করীং তথা বীক্ষ্য জান্বকীং ষমদৃতিকাম্ ॥ 

__নীলতন্ত্র, ৭ম পটল। 
ধূমাবতীর রথধ্বজ কাক। 

মন্সাও শ্বেতকাকের রূপ ধরিয়া বেহুলাকে দেখ! দিয়াছিলেন-_ 

বেহুলা ভাসিল জলে কলার মান্দাসে। 

মনসা আইল! তথ! শ্বেতকাক বেশে ॥ 

--কেতকাদীসের মনসামঙগল। 



চগ্ডিকার কাকরূপ ধারণ ৃ ৬৯৯ 

কাকের এক নাম নিমিত্কৎ।--শব্কল্পদ্রম। কাকের ডাক বসা উড়া গুভাণুভ 
সুচনা করে ৰলিয়া তাহার এক নাম হুচক (জটাধর)। 

খুল্লনা কাকের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিতেছে--যদি তাঁহার পতি শপ 
আসিবেন তবে কাক উড়িয়৷ আবার বপিয়া তাহ। জানাক, এবং পূর্বমুখ 
হইয়| ডাকুক। 

স্র্য্যোদয়ে পূর্ধবদিশি প্রশস্ত স্থানে 

স্থিতো যোহভিমুখং বিরোৌতি। 

নাশং রিপোশ্ চিস্তিতকার্ধযসিদ্ধিং 

সত্ীরত্বলাভং স করোতি কাকঃ ॥-__বসম্তরাজশকুন। 
ুল্পনা স্রীলোক ; এজন্য জ্্ীরত্ুলাভের বদলে তাহার স্বামীরতু লাভ হইবে। উড়িয়া 

গিয়া আবার চাগ্জে বসিলে আনন্দ ও অভীষ্ট লাভ হয়।-__ 

কত্ব। রবং যঃ পূরতঃ প্রয়াতি 

উপস্থিতে৷ যে৷ মুদ্ধম আদধাতি 
কণড,য়তে ঘঃ স্বশিরোই জ্বি ণাসৌ 

পুংসাং তদাভীষ্টফলং দদাতি ॥ 

প্রাসাদ-ধাষ্টো চ্ছয-হম্মযপৃষ্ঠ- 
নিষ্পন্ন-শস্তাবনিশাদ্বলাদৌ। 

ধ্বাজ্ফো২ ধিরূড়ো ধনসাধনায় 

রোতি শ্রিয়ং হচ্ছতি যুগ্ারাবঃ ॥-_-বসস্তরাজশকুন। 
বসস্তের রাজে-__-বসম্তরাজশকুন নামক শাকুন ও নিমিভ নির্ণায়ক পুস্তক । এইসব 

পুস্তকে কাকচরিত্র মালোচিত হইয়াছে । 
থাক ধর্মরাজার সমাজে-_কাক যমদুত | হলাযুধের পিগদান-ব্যবস্থার মন্ত্রে আছে-_ 

গু যমদ্বারাবস্থিত-নানাদিগ্-দেশীঘ-বায়সেভ্যো নমঃ | গু কাক ত্বং যমাদুতোইগরি 

গৃহাণ বলিম্ উত্তমম্। ইত্যাদি । 

বাযুপুরাণে গয়ামাহাত্মা-বর্ণনায় (8 ও ৭ অধ্যায়ে) কাকের যমদূতত্বের কথ| আছে। 

উর্মুখ-_কাক উদ্মুখে ডাকিলে স্বামীল1ভ সুচিত হয়__ 
ব্রঙ্ম প্রদেশে স্থিত বার়সন্ত 

প্রভাতকালে মধুরস্বরেণ 

অভীপ্সিতার্থাগমনং ঞুবং স্াৎ 

শ্বামিগ্রসাদে| দ্রবিণস্ত লাভঃ ॥---বসম্তরাজশকুন। 



৭০৩ কবিকঙ্কণ চণ্ডী 

সাধুকে স্বপ্ীদেশ (৪৯৩-৪৯৪ পৃষ্ঠ! ) 
৪৯ পৃষ্টা 

পরনারী দেখিয়া _ধনপতির চরিত্রত্থলনের পরিচায়ক | 

পতিরষ্ক---পতিধনে দরিদ্র, পতিহীনা | 

৪৯৪-৪৯৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

৪৯৪ পুষ্ঠা 
গড়ে-_সণ ৬/গঠ বা ৮ঘট ১ বাঁ? গঢ়, গড় ; মণ ঘড়। সণ গঠ ১ প্রাণঘড়। 
কারিগর--ফা০। সণ কারুকর। 

আউঠে--স০ আবর্ত ১ প্রাণ আবত্তে' আরটে। ১ বাণ আওট, আউট । প্রঃ_- 

দুগ্ধ আওটি দধি মথে তোমার গোপী ।-_-চৈতন্যচরিতামূত। 
ভিতে--+স০ ভিত্তি । প্রাচীন বাংলায় ভিত-দিকি। প্রঃ-_ 

গ্রভৃ কহে কহ গিয়াছিলে কোন্ ভিতে 1--চৈতন্তভাঁগবত ৷ 

এক ভিতে রহ্ি দেখে ভূবন-মাঁধুরী ।--নবদ্বীপ-পরিক্রম! | 

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে ।--ভারতচন্দ্র । 

থুইল! এক ভিত! ।-শৃন্তপুরাণ । 

বাড়-_স” বাট, বাড় _বেষ্টন। 
আড়--স০ অর্গল বা আলি শবজ। 

কাটি-_স- কাঠ ১ প্রাণ কাঠ ৯ বাণ কাট, কাঠ, কাটি, কাঠি। 

মোটি--স মুষ্টি ১ প্রাণ মুট্ঠি ১ মুট, মুঠ, মোট । সমষ্টি। তে মোট, তা০ মোটই 

কাপড়ের বস্তা, স্থুল। 

৪৯৫ পুষ্ঠ। 

রূপস-_স্ত্রীলিঙ্গে রূপসী আধুনিক বাংলায় চলিত আছে, কিন্তু পুংলিঙ্গ রূপস অপ্রচলিত 

হইয়! গিয়াছে-_প্রাচীন বাংলায় নু প্রচলিত ছিল। প্রঃ-_ 

ষাট হাজার পুত্র হইল তিলের প্রমাণ ॥ 
উধিমিষি করে সব দেখিতে রূপস।-_কৃত্িবাঁসু, আদিকাও্। 

আট--? 
ঝমঝম--ধবস্তাত্মক শব । তুঃ সণ ঝঞ্চার, ঝনংকার, সৎ ৮/ধন, ৮ধণ-শবা । 



ধনপতির স্বদেশ যাত্রা ৭০১ 

চক্ষদান__দেবমুক্তিতে যেন চক্ষুদান করিল) প্রতিষার চক্ষে জ্যোতি সম্পাদন ছার|. 
প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিল; স্ুন্দরকে স্ুন্দরতর করিল-_-এই তাৎপর্য । 

কানদি-_স-স্বন্ধ। 

বাজন নারিকেল--ঝুঁন। নারিকেল, যাহার মধো জল বাজে। 

ঘড়া__স০ ঘটক » প্রাণ ধড়অ ১ ঘড়া। 

ধনপতির স্বদেশ যাত্রা (৪৯৫-৪৯৭ পৃষ্ঠা ) 
৪৯৫ পৃষ্ঠা 

আত্মঘাতি--আঁপনি আপনাকে আঘাত । 

৪৯৬ পৃষ্ঠা 

সায়_আ সহী ৯ উর্দ, সহ. ৯ বা” সই, সায়। সন্মতি। 

থাস। জোড়া-_-মাণ খাসা-নুন্দর ; স- যুগ্ম ৯ জোড়া; স্ন্দর একজোড়া শাল। 

থাসা-জোড়া নামক কোনে! উত্তরীয় প্রাচীনকালে সমাদৃত ছিল বোধ হয়, 

কারণ ইহার উল্লেখ বু কাব্যে পাওয়। যায়__ 

রাজ! গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া । 

পাত্রমিত্র সকলে দিলেন থাসা জোড়া ॥ 

--কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ। 

বাণি-_-স- বাণি-বানাইবার মজুরী, কম্মমূল্য । 

মেলানী-_-সণ উৎ+4মীল ( উন্মীলন ) ১, প্রাণ মেল্ল-বিস্তৃত বা শিথিল করা, মেলিয়া 

দেওয়া ৯ বিদায়। তু 
লাজ ডর নাহি তে! পরানী, দে মেরাণী রে ।--বিগ্ভাপতি। 

বুহিতাল-___স০ বহিত্র ( নৌকা ) ১ বুহ্ধিত, ও” বোছিত। বুহিত+আল ( অন্ত্র্থে ) 

-বুহিতাল- নৌকাযোগে বাণিজ্যকারী সওদাগর | 

বড়গঙ্গা--গঙ্গার প্রধান ধারা । প্র*-- 

পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গ৷ পার ।-_-কৃণ্তিবাসের আত্মবিবরণ। 

চাপিয়!। বিশাল__বিশাল নৌকার চড়িয়া। 

শীতলপুর-_-? 

প৪ 



রবির্কগ-চডী 
ললিতপুর--মধ্যপথে গঙ্গার সম'পে এক গ্রাম। 

মুলুকের কাছে সে ললিতপুর নাম ॥-_ঠৈতন্যভাগবত । 

আধুনিক নাম নলেপুর । 

কালাহাট--? 

সগড়ি-__সগড়িগলি, সাছেবগঞ্জের কাছে। 

বড়লখালি-- ? 

৪৯৭ পৃষ্ঠা 

শিমুলিয়া? 

বালিঘাটা-_ ! 

আগুলরে-_স- অগ্রসর ১ প্রা” অগ্গসর ৯ আগসর, আগুসর। 

১৭৭ পৃষ্ঠার পাঠীন্তর 

দাুড়িয়া--যাহার! গলায় ফাস লাগাইয়া পথিককে বধ করিয়া লুণ্ঠন করে, ঠগী 
রায়খাল--? 

রাজপুর--? 

আউটবেক-_-? 

ত্রিমুখীনি--তিন ন্দীর মুখ বা মোহানার সঙ্গমস্থল। 

পা টপস পিল 

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ (৪৯৭-৪৯৮ পৃষ্টা ) 
৪৯৮ পৃষ্ঠা 

যাণ্ড-যাউক। তুঃ ৪৯৯ পৃষ্ঠার হুকু। স-যাতু ৯ বা” যাউ। স্বার্থে ক যোগে 
যাউক ১ যাকু। 

বালাই_-আণ বল1-বিপদ্ | ও০ মণ বলাই। 

আহ! মরি চোরের বালাই লয়ে মরি ।-_-ভারতচন্ত্র | 

প্রসাদ বলে এমন পদ্দের বালাই লয়ে আমি মরি ।-_রাম প্রসাদ । 

যাউক তোমার সব বালাই লইয়া ।--চৈতন্ত ভাগবত। 



খুল্লনার অভিসার ৭৩৩ 

ধনপতির নিজালয়ে গমন ও ছর্বলার নিকট লহনার 
ওষধ গ্রহণ (৪৯৮-৪৯৯ পষ্ঠা ) 

৪৯৯ পৃষ্ঠা 

হকু__তুঃ ৪৯৮ পৃষ্ঠার যাণ্ড। অনুভ্ঞার তু বিভক্তর অবশেষ উ। সণ ভবতু ৯ প্রা” 
ঠোছ » বা” হউ+স্বার্থে ক-ছউক ১ বর্ণবিপধ্ধযয়ে হকু। 

- শেষ নাম সাঙ্গ হকু সাক্ষীর হজ্জুত।-__-মাণিক গাঙ্গুলি। 
যে হুকু সে হকু দেখিব কেলেসোণ!। 

--পদরত্বাবলী, যতুনাথ দাসের পদ । 

শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে হউ। 

ছাব --স০ ৬/চর্বব বা! ১/চপ ১ বাঁ চাপ, ছাপ, ছাব। 

(রতি তিখেরেছত 

খুল্লনার অভিসার ( ৪৯৯-৫০০ পুষ্ঠ। ) 
৫০০ পৃষ্টা 

ছাট-_সণ ছটা, ঝাট-্চাবুক। আগে বোধ হয় দনাগাছের ডাল কাটিয়া চাবুক প্রস্তত 
হইত। তুঃ--ই০ 11:01) 100 31১11010106 5 108100, 

খোঁয়ার বাস--খুঞা কাপড়। ক্ষৌম বাস। 
উন বুকে-_সাহসহীন হইয়! ৷ 
দৌছটি-_কাপড়ের ছুই খু'ঁট ব৷ প্রান্ত গাত্রসংলগ্ন করিয়া । 

রসের দাপনি-_রস (পারদ )-জ্প্ত দর্পণ? তুঃ__ 

এক হাতে ধরিয়াছে সর্ধাঙগ-দাপনি ।__কুত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড। 

সোণার দাপনি লয় নব অঙ্গে বহি ।-_কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

ঝলমল অঙগতেজ মদন-দাপুনি।-__চৈতন্তমর্গল, আদিখগ্ড। 

সজল জলদে যেন পরয়ে বিজুলি-_দৃষ্টাস্ত অলঙ্কার। কৃষ্ণ কেশপাশ সজলজলদ ও কনক- 

বউলী বিজ্ুলীর সহিত উপমিত হুইয়াছে। 

পাঠশাল-_লাইব্রেরী-ঘর | 



৭9৪ কবিকম্কণ-চ্তী 

খুলনার প্রিয়-সম্ভাষণ ( ৫০২-৫০৩ পৃষ্ঠা) 
জাদ--আ০ জাদ্বল- রেখ! ৯ চুলবীাধা দড়ি। 

মেরশৃঙ্গে বহে মন্দাকিনী- _গঙ্গ ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার সময় প্রথম মেরুশূর্গে পতিত 

হন ( ভাগবত )। 

গে-গঞ্জ-বাহন-অরি-_গে'-হাহন শিব, তাহার অরি মদন) গজ-বাহন ইন, তাহার 
. অরি--কে ? - 

৫০২ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 
পুণ্যের সময়- গ্রহণের সময়। 

পারা-- সণ প্রায়। 

লহনার অভিসার (৫০৩-৫০৫ পৃষ্ঠা ) 
৫০৩ পৃষ্ঠা 

আড়--স- অরাল-_তি্যক্, বাঁক । স-অর্ধ ৮ প্রা অভ, অড়ো। ৯ আড়। 
আড়চোথ_বাক। চোথে বা! অর্ধনিমীলিত চোথে। 

ঠাটপন1--সণ ধৃষ্ট ১৯ হি ঠেট। ঠেটের ভাব ঠাট ; ঠাট+পন। (স্বভাব, বৃত্তি )। 

স০স্থিতি ৯ ঠাট রীতি, ভঙ্গী। 

মুড়া-_-স- মুণ্ডিততগ্ন। 

৫০৪ পৃষ্ঠার পাঠীন্তর 

গয়া-মুঠি--খোপা যেন গুবাকমুষ্টি-ভুল্য । 

৫০৫ পৃষ্ঠা 

মাছ্যাতা- স্ত্রীলোকের গালে কৃষ্ণচিহ্ৃ। মাছি দ্বারা উৎপন হয় বিশ্বাসে নাম মাছ্যাত|। 

কিন্ত আসলে উহা 12585 হইতে জাত; অণু-পরিমাণ £01605 বাতাসে 

উড়িয়া আসিয়া গালে পড়িয়া সেখানে বংশ বিস্তার করে। পুরুষের দাড়ি-ঢাকা 
গালে ঠাই পায় না) যাহাদের দাড়ি নাই তাহার! মাঝে মাঝে দাড়ি কামার 

বলিয়া জমিতে পায় না) তরুণী জ্ীলোকের নিটোল গালেও বাস। বাঁধিতে 



লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ ৭০৫ 

পারে ন!? স্ত্রীলোকের বয়দ হইলে বখন লোমকৃপ শিথিল হয়! বড় হইয়! যায় 
তখন তাহাদের গালে এ 19609 বাসা বাধিবার সুবিধা পায়। এজন্ত মাছযাও| 
বয়ল বেশী হওয়ার চিহ্ন। সণ মেচক, ইং 101099 ১ বাণ মাছিত', মেছেতা, 
মউনী। 

মেঘডুন্দুর কাপড়-_মেঘডন্বর সদৃশ নীলাম্বরী, প্রঃ-_ 

শাড়ী মেঘডন্বরে করিল! বাধাম্বর ।-_ভারতচন্ত্র | 

কাকাল--সণ কঙ্কাল ১ কাকাল, কাকালি-কটি। শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে কঙ্কালি 
রূপ পাওয়া যায়-_- 

প্রসর নিতব্বস্থল তাহে শোভে পট্টাম্বর, 
কঙ্কালি কেশরী জিনি ক্ষাণ।--১ পৃষ্ঠা । 

কৃত্তিবাস কাকাল, কাকালি হুই ব্যবহার করিয়াছেন। 

দোসাজ---? 

বিকল! পাঁণি_? সণ বিকলা-রক্ষোরছিতা, বিগত-রজস্কা। বিকল-ব্যাকুল, বিহ্বল। 

যেজল বিকল করে? 

৫০৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

দোহার।--দে17-হরা_দিগুণ ১ প্রায়স্থল। 

দরর্বলা দাসীর চরিত্রটিতে কবি দেখাইয়াছেন দাসীর! কেমন ঘরভাঙানী হয়, 
চোরকে চুরি করিতে বলে আবার গৃহস্থকে সাবধানও করে, সাপ হইয়৷ কাম্ড়ায় 

ও ওঝ| হুইয়। ঝাড়ায়, 7005 ৮5111) (1)6 1)00110 200 11169 101) 6109 10916, 

লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ 

(৫০৫--৫০৭ পৃষ্ঠা) 
৫০৫ পৃষ্ঠা 

কা--কাহাকে। শ্রীষকীর্তনে কাএ--এত ছুখ কহিবে। কাএ। 
টলবল-_স০ ৬/টল ( বৈকল্যে ) + ৮/বল (সঞ্চরণে )-_বিকল ও অস্থির । 

উ........০০ 

টলবল করে যেন পন্মপত্রের বারি ।--মাণিক গাস্ুলি। 



৪৬৬ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

সফর-_ফান। ভ্রমণ, বিদেশ। 

তিলোত্তমা-_ ৫ 

তিলং তিলং সমানীয় রদ্ধানাং যদ্ বিনিন্মিতা। 

তিলোত্বমেতি তৎ তন্তা নাম চক্রে পিতামহঃ ॥ 

-মহাভারত, আদিপর্বব, ২১১ অধ্যায়। 

উর্ধশী-_নারাফ়ণোর নির্ভিষ্ঠ সম্ভৃতা বরবর্ণিনী।_ হুরিবংশ। 

মোহিনী--ভাগবত ৮১২, পল্লুপুরাণ উত্তরখণ্ড ৬৯) ইত্যাদি । 
গৌতম-দার1-_ রামায়ণ দ্রষ্টব্য । পদ্মোত্তর ; ব্রহ্মপুরাণ ৮৭1 
গুরুজারা (নল তারা-স্কন্দপুরাঁণ, কাশীথণ্ড পূর্ববার্ধ ১৫ অধ্যায়; বিষুপুরাণ ৪ অংশ 

৬ অধ্যায়; মত্পুরাঁণ ২৪ অধ্যায়; দেবীভাগবত ১1১১) ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রর্ক তিথণ্ড, 

৫৮। ব্রহ্মপুরাণ ৯ এবং ১৫২ অধ্যায় ; মহাভারত ইত্যাদি । 
হরিল ছুহিতা-__মংস্যপুরাণ ৩য় অধ্যায় । ব্রহ্গপুরাণ ১*১--১০২ অধ্যায়। 

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি (৫০৭৫৮ পৃষ্ঠা) 
৫০৭ পৃষ্ঠ 

হাত দিয়! শিরে-_-শপথ করিবার সময় “বাচ। শরীর-ম্পর্শনম্্* করিতে হয় (গোয়ীচন্দ্র) । 

দেব-ব্রাহ্গণ-পাদাংশ্চ পুত্র-দার-শিরাংসি চ। 

এতে তু শপথাঃ প্রোক্ত। মন্ুন। স্বল্নকারণে ॥-_বাবছাঁরতত্ব। 

তুঃ__ আপন শপতি করি ছাঁত দিয়া মাথে।_ ব্লরামদাঁস। 

৫০৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

বাড়ে__সণ+/বট_বিভাজনে। প্রঃ 

জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক বাড়িল।-_চৈতগ্ণচরি তামৃত। 

ৰ ৫০৮ পৃষ্টা 

বে! দণ্ড দশ-_বেলা৷ ১০টা। আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা, দশ দণ্ডে ৪ ঘণ্টা, ৬টায় 

নু্যোদয় ধরিলে বেল! ১০টা হুয়। 



দূর্বলার প্রতি রেমাঁতি করিবার আদেশ ৭৯৭ 

ছয় রন--তিক্ত কষায় কটু লবণ অশ্ন মধুর । 

ভাঙ্গাই--ঘধিক মূল্োর মুদ্রার পরিবর্তে স্বপ্পমূল্যের সমপরিমাণ যুদ্র। গ্র্থণ। তুঃ__ 

নগরের লোক লয্ন্যা ভঞ্জিত করে তন্কা ।--ঘিজ হরিরামের চণ্ডীকাবা । 

পপর 

ছর্ঘলার প্রতি বেসাতি করিবার আদেশ 
(৫০৯--৫১০ পৃষ্ঠ। ) 

৫০৯ পৃক্া 

রসই শাল__সণ রসবতী_ পাকপাঁলা ১ হিণ রসোই, ও০ রোসোই, বাণ রসই, রন্ুই- 
রন্ধন। প্রঃ 

আপনি মাও ক্ক্মী রসুই করি দেএ।- ময়নামতীর গান। 
দুয়া চেড়ি দিল নিমন্ত্রণ-_-তথনকার নমাজে দাসীর নিমন্ত্রণ গ্রাহা হইত? 

৫১০ পৃষ্ঠা 

হাটেরে-_নিমিত্াে চতুর্থী বিভক্তিতে রে যোগ হয়। 

ধাই-_স০ ধাত্রী ৯ প্রাণ ধাইঈ ১ মণ দাঈ, বণ ধাই, দাই। 

কচি__ফাণ কুচক-ছেটি। সণ কষ ৯ কষি ১ কচি, কীাচ।। 

ঝুড়ি? 
বিশা-_সণ বিশ্বা ১৮ বা ২* পল। 

নবাত-_সণ নৈবেস্ত ১৯ নবাত। ফাণ নবাত-চিনি । 

জরঠ- বৃদ্ধ, কঠোর । 

কমঠ-_-কচ্ছপ, কাউঠ1, কেঠো । 

থরনুলা-_স- খবিশ,) খলেশয় ? 

কই--স” করিক1, কবয়ী (ভাবপ্রকাশে ) ১ হি? কবই। 

কামরাঙ্গা--স- কম্খরজ । 

বাছি-_সণ বাঞ্ছ ৮ বাছ-নির্বাচন। 

শাস--স- শম্ত। 

রসবাস-_রসযুক্ত ও সুগন্ধ মসলা_-এল।চ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইঠাদি। প্রঃ 

লবঙ্গ এলাচি-বীজ উত্তম রসবাস। 

তুলসী-মঞ্ধরী সহ দিল মুখবাস ॥--চৈতুন্টচরিতামুত। 



৭০৮, কবিকল্কণ-চণ্ী 

৮-সস০ চবিক1। 

মেতি--স০ মেথী, মেথিকা। 

ঞ্োয়ানী--স০ যমানী, ধমানিক|। 

বরবটী--সণ বর্বটী। রি 
সরল পুঠী--সণ সফরী + প্রাষ্ঠী। স- মহাসফর। 

সের--স০শরাৰ ১ স-মসেরক। ফা” সের। 

চিতল-_-স০ চিত্রল, চিত্রফল, চিতল । 

শোল--স- শকুল। 

| ৫১১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

কুল-_সণ কুল, কোল, কোলি। 

পানীফল-__-হি০ পানী (জল )+ফল। 

ফুলগাভা- _পুষ্পগর্ভা_কচি; অথব! পুষ্পকলিক1। 

সারি-_-সমাপ্ত করিয়।। অথব1, সারি কচু--সারযুক্ত কচু, ও০ সারু। 

মর্তমান-_ন্মার মার্ভীবান প্রদেশ হইতে আগত কলা। 

থ|ম-আলু-_স” ক্কম্ত ৯ হি০ ও০ খন্বা, খান্বাঃ মণ থান্ব, বাণ খাম -খুঁটি। সৎ আলু- 
ছোট ঘটী, ঘটার আকারের মূল বা কাণ্ড। খুঁটির আকারের লম্বা! আলু 
থাম-আলু। 

'আটা-_-সণ অট্ট-ভক্ত ঝ। ভাত (মেদিনী )। ও৭ অটা, হি০ মণ আট] । 

ব্যাজ- দস্তরি, লাভ। 

দই__মণ দধি ৯ প্রাণ দহি ৯ হি? দহি, মালদহে দছি। 

পশীজসে 

রন্ধনশীলে চণ্ডিকার বরদান (৫১১--৫১৫ পু) 
৫১১ পৃষ্ঠা 

গাঠ্যা-স? ওন্থি ৯ প্রাণ গন্ঠি ৯ ৩ গনি, বা” গাঠ। গ্রস্থিল_াঠ্য। কর্ণভূষণ 

বিশেষ । 

৫১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

মীনরাশির কল্যাণ-_বৈশাখ মাসের গুভ কীর্তন। 
বস্তজাত-_স” বস্ত1ফা? জাত, (সমৃহার্থক বহুবচনের প্রত্যয় )। স-জাত-সমূহ। 



খুলনার রন্ধন "৮০৯ 

৫১৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

, ফকীর-_-আ০ নিধন। প্রঃ 

ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলি কাথ! বেচাএ।1-__ময়নামতীর গান। 

ছ্ঁচা-ছু'চা-প্রকৃতি, নীচপ্রকৃতি | প্রঃ 

মাস] প্রবন্ধ করে-__মর বেট! ছোঁচ1।- মাণিক গা্ুলি। 

খাখার-_স০ ক্ষয়কার, ক্রেস্কার, ফা- খাকৃপার ৮ খাকার, খাখার। নিন, কর্মপণ্ত|। 

৫১৪ পৃষ্ঠা 

বলদেবের ভগিনা- দেবী একানংশ। রূপে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এনং বলরাম 

রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; এজন্য তাঁহার ভাইবোন । 

সুস্থির করিলে দেবরার-__অন্র বধ করিয়৷ দেবী ইন্ত্ররা্কে স্বর্গে ম্গ্রতিষ্ঠিত করেন 

এবং তিনি প্রথম ইন্দ্রের সভায় সম্মনিত। হন। 

৫১৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

স্থমেরু-উপরে ......কুমুদ ভূধর--ইলাবৃত বর্ষের কেন্দ্র মের পর্বত 7 স্থমেরুর চতুর্দিক্ 

ঘিরিয়া আছে মন্দর মেরুমন্দর স্মপার্খ কুমুদ পর্বত; প্রত্যেক পর্বতের কেতু 

হইয়! মাছে চুত জন্মু কদঘ্ শ্তগ্রোধ (বট)। এইসব গাছ সহ যোজন উন্নত 
ও শত যোজন বিতত। তাহাদের চারিদিকে উদ্চান ও হদও চার চারটি আছে। 

__ শ্রীমদ্ ভাগবত ৫ম স্বন্ধ, ১৬ অধ্যায় । 

খুলনার রন্ধন (৫১৫-__৫১৬ পৃষ্ঠা ) 
৫১৫ পৃষ্টা 

পিঠালি-__পিষ্টচালি ? পিঠা ( পিষ্টক )+আলি (উপকরণ অর্থে)? চালবাটা। 
পলাকড়ি_-পটোল ? 

নট্যাশাক-__বৈস্তক নাম লুণ্টক | 

বাথ্য--স-বাস্তক ১ প্রাণ * বাখঅ » বাণ বাধুযা, বাথ্য, বেখে। 

৫১৬ পুষ্ঠ। 

কলাবড়া-_পাঁকা-কলা চট্ুকাইয়৷ প্রস্ত ত মিষ্ট বড়া। 
মুগসারি-_সুগ দিয়! প্রস্তত পিষ্টক, মুগশফ্ুলি বা! মুগশাউলি। 

৭৫ 



৭১৩ কবিকস্কণ-চণ্তী 

খিরপুরী-_সণ ক্ষীর +পুরী -ক্ষীরের পুর দেওয়া লুচি। সণ পুরোডাশ ১ পুরি) 

অথবা, কিছু দিয়! পূর্ণ করা হয় যাহ! তাহা পূরী। 

৫১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ও পাঠীন্তর 

হেলঞ্চ- সণ হিলমোচিক1 ১৯ হেলধ্, হেলধ্া, হিঞ্1। 

রাইথড়1--.মাছ। 

ভাটি-_নিয় প্রদেশের নাম ভাটি ৯ কম করিয়া দেওয়া, হ্রস্বতেজ কর! । 

ক্ষীর-মোননা-_ ক্ষীর-মোদক, ক্ষীর মণ্ডা । 

ভোজ (৫১৭-_€৫১৯ পুষ্ঠা ) 
৫১৭ পৃষ্ঠা 

৫১৮ পৃষ্ঠা 
ল্ুরনদী-_ গজ | 

আপনে বাসে ভূপ-_-আপনাকে তৃপ সদৃশ বিবেচন! করে । 

তার-__-( স-) আস্বাদ। 

কুমুড়ার খোলা-_অকালকুম্মাণ্ড ; অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিদ্রপ। স১ কোষ, 

খোল ( স-৮/স্থল )। 

গুলিয়া-_-স০ +/গল ধাতু ভক্ষণে ; সণ ঘূর্ণ্তি ১ প্রাণ ঘোলই। প্রাণ ঘুল - ঘুর্ণনে। 
ভাব্প্রকাশে ঘোলয়েৎ পদ আছে। 

৫১৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ফেনি- শর্কর।-ফেন, বাতাস! (ফা ৰাতাশ।-বুছুদ )। 

মটমটি-__স০ */মন্$__বিভাঁজনে। 
টাবা__স্তন স্ৃশ ফল বলিয়া এই বাক্যে দ্যর্থ গোপন করিয়া রসিকতা কর! হইয়াছে। 
গগ্চ--বিজ্রপ। স০ গদ্+য-ুকথা ১ ইঙ্গিত, কৌতুক, পরিহাস। প্রঃ 

গোগীমাথ গছ করে পৌত্রবধূ হেরি ।__শিবাঁয়ন। 

৫১৯ পৃষ্ঠা 
হরিদ্রা--রাত্র। 

খলখল-_স০ +/খল__সঞ্চলনে, ৬/খেল-_চালনে, ক্রীড়নে, ৮/গল-_প্রগল্ভতায়। 

বিদগদ---স০ বিদগ্ধ-রসিক। 



দুর্বলার শয্যা রচনা ৭১১ 

ছর্বলার শয্যা রচনা €৫১৯--৫২০ পৃষ্ঠা ) 

আরাদ ঘরে -_-আবাদগৃ অথব! আয়েস করিবার অর্থাৎ আরাম বিশ্রাম করিবার ঘর। 

দড়ি করিয়! আট-_দড়িতে ছাওয়! খাটিয়ার দড়ি টানিয়া মাঝে মাঝে আট করিতে 
হয়, নতুবা দড়ি শিথিল হুইয়! ঝোল! হই! বার। 

তলিক! মসারি-_খাটের তল পর্য্যস্ত বিস্তৃত মশারি। 

বীপা_স০ ঝম্প ১ ঝাপ, ঝাপা। প্রলঘ্িত স্থত্রের ঘোপা) স্তবক, গুচ্ছ। 

কিতা--মা০ কত। খণ্ড, ব্যবস্থা । 

চান্দা-_স- চন্দ্রাতপ » চাদোয়া। 

৫২০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ঝারা--স ধারা । স-ক্ষর ৮ ঝর। 

মসা:র-_-সণ মশহরী, মশ+ অরি-মশারি। কৃত্তিবাসের সময় হইতে বাংলায় মশারির 
চলন দেখ! যায়-_- 

স্বর্ণথাটে নেত তুলি উপরে মশারি ।-_রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড। 

গজ--স০ 'গজো। মানে মতঙজে” ।-_-মেদিনী। মানদও, ছুই হস্ত পরিমাণ। 

আলবাটী-_বাঁটির মধ্যে উচ্চ আলি দ্বীপের মতন থাকে, বাটি জলপুর্ণ করিয়! দিলে 
সেই দ্বীপটি জলমগ্র হয় না; এইরূপ চার বাটির উপর খাটের বা খাবারের 

আল্মারীর চার পায়! বসাইয় রাখ! হয় ) তাহাতে পি পড়া প্রভৃতি পোকা-মাকড় 

জল সাতরাইয়| বিছানায় বা খাবারে ষাইতে পারে না। এরূপ বাটিকে এখন 
জল-পায়া বলে। 

গাড়ু-_স” ঘট ৯ গাড়, ৯ স” গড়,ক, গডডুক ৯ স” গড্ড, (তৃঙ্গার ) ৯ স” গড়. 
পিঠের ঝুঁজ, গাড় ব1 ভূঙ্গারের আকারের বলিয়! বোধ হয়। মণ গিড়ি, 

হি০ গড়িয়া-মাটির তৈরি ফর্শী ছাক1। প্রাচীন কাব্যে ঝারি। জয়্ানন্দের 

চৈতন্যমলগলে গাড়, প্রয়োগ পাওয়! যায়। বোধ হয় দেশী শব । 

বাঁড়া--সণ বীটি, বীটিক1_তান্বলবন্লী। ও? বিড়া, বিড়ি ; হি? বীড়া। প্রঃ 

আচমন দিয়। দিল বিড়ক সঞ্চয় ।__চৈতন্তচরিতামৃত। 

নদ-লেখা-_মৃগমদ, মৃগনাভি। 

কাচি-_সণ কারঞ্চি- মেখলা, গোট। 

কড়ি_ সণ কটক বলয়, মাকড়ি। 



৭১২ কবিকম্কণ-চণ্তী 

মাছি--স০ মক্ষী, মক্ষিক। ৯ প্রাণ মচ্ছিআ ১ মাছি। মক্ষিকাকার কর্ণভৃষণ ব। 

নাসিকাভূষণ। 
বেগে বেলায় | প্রাচীন বাংলায় বেল! শব্দের সপ্তমীতে বেলি, €বেলে রূপ দেখা 

যায়। প্রঃ 

রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে 

বলে খাইলে! তোর দহী ।-_শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 

শৃন্পুরাণেও বেলে। 

লহনার ক্রোধ শান্তি (৫২*-__€২১ পৃষ্ঠা ) 
৫২৩ পৃষ্ঠা 

পাউড়ি--পাছুকা। নদীয়। জেলায় পাউড়ি- দৌড়, পাড়ি। স০পান্দ » প্রাণ পাঅ 

» ছি পাও। পাও+ড়ি-পাউড়ি। 

৫২১ পৃষ্ঠা 
গয়াপান--গুবাক ও পান কর্মে নিয়োগের চিহস্বরূপ দেওয়! ও লওয়া হইত। 
একজন সহিলে ইত্যাদি_-এই উক্ত হইতে অনেকে € 0০:79], 7১9৮. 1 

ইত্যাদি ) অনুমান করেন যে মু€ন্দগাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের ছুই স্ত্রী ছিলেন ও 

তাহাদের মধ্যে কলহ হইত। 

৫২১ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

বাসী-_কিছুকাল বাস করিয়াছে যাহা, অথবা গন্ধযুক্ত। 

পাস্ত-_পানি (জন )+ত (যুক্ত অর্থে )। পানীয়তা ৯ পাইন্তা »পানিত।১পাস্ত। ? 
সরা-_-সঃ শপাব। 

খুল্লনার প্রতি লহনার উপদেশ ৫২২-_৫২৩ পৃষ্ঠা) 
৫২২ পৃষ্ঠা 

খিনোদ্দরি ভয়--ক্ষীণোদরী বলিয়! ভয়ের কথা; অথবা, ক্ষীণোদরী হয়। হিণ ভয়া 

হওয়া। 



খুল্লনার উত্তর ও শয়ন-গুহে গমন ৭১৩ 

৫২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
পাশলি--স* পাঁশক-চরণ-ভূষণ । পার্খ-বলয় ৯ পাশলি ? 
তুলাকোটি-_তুলপাড়ি বা দাড়িপাললার এক কোটিতে ব৷ প্রান্তে যেমন গপ্রলম্বিত পাল্লা 

ঝুলে, বাহুভূষণের সেইরূপ লন্বিত ঝাঁপা। অথবা তুলাকোটি কোনে! রকম 
অঙরাথা। 

ঝলমলী--স০ ঝলামল্লক-দীপবৃক্ষ; দীপবৃক্ষের স্তায় উজ্জবল। 
চুড়ী--স- চূড়া _ বাহুভূষণ। 

কুলুপিয়া শঙ্খ-_যে শাখার খিল খুলিয়া হাতে কুলুপ বা তালা লাগানোর তন পরিতে 
হয়। আ” ঝুঁফ্ল্ ৯ কুলুপ-তালা। 

৫২৩ পৃষ্ঠা 

করিয়া রতন ভরি--? 
ব্যাজের লীল1-- কপট বা গোপন ক্রীড়া । 

হাহাহা 

ধুল্লনার উত্তর ও শয়ন-গৃহে গমন 
(৫২৪--৫৩০ পুষ্ঠা) 

৫২। পৃষ্ঠা 

দশ শত বাছ বাণে-_দেত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণাম্থর ; মহাদেবের বরে সহত্র- 
বাছ হন।-_হরিবংশ বিধুওপর্বব ১৭৫ অধ্যায়; ভাগবত ১০৬৩ অধ্যায়। 

৫২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
অপিতা-_কৃষগ, দ্রৌপদী । 
মাদক দ্রব্- মাদক দ্রব্য কাষোত্তেজক। 

৫২৭ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 
মৃতপতি কোলে- লখীন্দর-বেহুলার কাহিনীর মন্থকরণ। হয় তো ক্লান্ত ধনপতি ঘুমাইয়া 

পড়িয়াছিল? তাহাই মৃত্যু ভ্রম করিয়! খুল্লনার বিলাপ। 
কালিন্দীর ধার-_কজ্জল-ধৌত অশ্রুধারা কালিন্দী-ধারার ন্ায়; অথবা, শিব স্তী- 

বিরহে কাতর হইয়া যমুনায় ঝাপ দিয়াছিলেন এবং সেই বিরহজরে দগ্ধ হইয় 



১৪ কবিকম্বণ-চগ্ী 

যমুনা কালিন্দী হইয়! যায়; তাহা হইতে কালিনীধার! শোকাশ্র বা বিরহীর 

অশ্র। কলিন্দ পর্বত হইতে উৎপন্না নদী। কালীন্দী ১ কালীন্দী ১৯ 

কালিন্দী। 

উদ্ধর ছুখ-_-পরবর্তী কালে ছুঃখজনক। 
ভাক্রে চতুর্থী-চান্দ-রেখা-__ভাব্রমাসের শুক্ল। চতুর্থ তিথিতে তারাহরণ কুগিষ্ঈ| চন্দ্র 

কলক্কী হন-_ 

ভারে চতুর্থ্যাঞ্চন্্রশ্চ জহার চেঙনং ব্রজ। 

রথম্ আরোহয়ামাস করে ধৃত্বা চ তারকাম্। 

এবং প্র তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের নামে মিথ্যাকলঙ্ক প্রচারিত হয় ষে তিনি প্রসেনকে 

বধ করিয়! স্তমস্তক মণি অপহরণ করিয়াছেন। 

এই ছুই কারণে সেই তিথির চন্দ্র নষ্টচন্দ্র-_ 

নষটশ্চন্দ্রো ন দৃশুশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে । 

চতুর্থ্যাম্ উদিত হশুদ্ধঃ প্রতিযিদ্ধে! মনীষিভিঃ ॥ 

চন্দরন্তারাপহরণং কলঙ্কম্ অতি ছুকষরম্। 

তশ্মৈ দদশাতি হে নন্দ কামতো যদি পশ্ঠতি ॥ 

_ ব্রদ্গবৈবর্তপুরাণ শ্রীকুষ্ণজন্মখণ্ড ৮০, ৮১ অধ্যায়। 

শুরুপক্ষে চতুর্থ্যান্ত সিংহে চন্ত্রন্ত দর্শনম্। 

মিথ্যা ভিশাপং কুরুতে, ন পন্তেৎ তত্র তৎ ততঃ ॥ 

_তিথিতত্বে উদ্ধ ত ভোঙঞ্দেব-বচন। 

শাল___স০ শেল, শল্য । 

মাছুর-_? বিষ। স- মৈরেয়- একপ্রকার মত্ত। স০ আহেম়ম - অহি সম্বন্ধীয়- বিষ ? 

হি০ মাহুর-5ুবিষ। 

৫২৯ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 
চেতনাচেতন......পরিচ্ছেদ__তুঃ-_ 

কামার্ড। হি প্রকৃতিকপণাশ্চেতনাচেতনেষু। 

__মেঘদূত পূর্বমের ৫ম শ্লোক । 



'শয়নগৃহে ধনপতি ও খুল্পন। ৭১৫ 

শয়নগুহে ধনপতি ও খুল্লনা (৫৩০ ৫৩১ পৃষ্ঠা ) 
৫৩৩ পৃষ্ঠা 

ডঙ্ক---স” দংশ। 

প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত-_পাপিষ্ঠ বসন্ত যেন ডাকাতি করিয়! প্রাণ অপহরণ 
করিতে আসিয়াছে। 

৫৩০ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 

কুম্ত--বর্ধা, বল্লম, থোস্তা | 

৫৩১ পুষ্ঠা 

আবির রস-_অধর-রস ? 

৫৩১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বঙ্কা--সণ বক্র ১ প্রাণ বন্ক। 

কানড়-খোঁপ--€১) কনাদ বা কানাড়ীদিগের রীতিতে বাঁধ। খোপা_-১৬ গুছির 

৪ বিননীর খোপা। (৫) স০ কর্ণাট ৯ কানড়, কর্ণাট দেশীক়্ প্রথায় বাধা 

থোপা। (৩) সণকিরাভ ১ হি০কিরাইত, বাণ কানড়, অপর নাম ধুষচিতি, 
ধূমল নীলবর্ণ সাপ; তাহার কুগ্ডলীর মতন খেপা। (৪8) স০ কন্দোট ( নীলোৎ- 

পল ) ১ কানড় ; নীলোৎপল-সদৃশ খোপা । (৫) স- কনক-করবীর ৯ ও০ 

কানআর ; হিণ কনিয়র, কনের ; বাণ কানড়--একরকন ফুল, তার কপির 

আকারের খোপা । চণ্ীদাসের ও জ্ঞানদাসের পদাবলীতে কানড়-কুন্থমের 

উল্লেখ আছে। তুঃ__ 
কানড় ছাদে কবরী বাধে নবমল্লিকাঁর মালে ।-_চণ্ভীদাস। 

খোপাসণ ক্ষুপ (ঝোপ) ৯ খোপা; (ঝোপের মতন আকার বলিয়' )। 

পর্তগীজ 0০1, ফরাসী 00106, লাতিন 0০98, 010 10191) 0387000 

00791010009, জান্মাণ 80102, ই 0০1, ১২ শতকে বাংল! রূপ খোপ্যক (সর্বানন্দের 

টীকাসর্ধন্য )। প্রঃ-- 

দ্িগল ডাঙ্গর ধোপ!।--নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ। 

লৈক্ষ তঙ্কার খোপা তোলে পিষ্ঠের উপর ।-_-গোপীচন্দ্রের গান। 

ছন্দে বন্ধে বান্ধে খোপা পৃষ্ঠেতে পাটের থোঁপা। 

-ব্জয় গুপ্তের মনসামঙগল। 

বাপা--সণ বম্প, যাহ! বম্প দির! লম্ঘিত হুটয়! পড়ে । 



৭১৬ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

থোপা-_স? স্তপ ৯ পা? থুপো। 

৫৩২ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 

নয়নে আরতি নাহি--চোখে ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে ন|। 

সদাগর-সমীপে খুল্বনার ছুঃখ কথন 
(৫৩২--৫৩৪ পষ্ঠা ) 

৫৩৩ ষ্ঠ 

দক্ষিণ__অনুকূল, উদার, পরচ্ছন্দান্ু বর্তী, অকপট, সরল। 
দক্ষিণ নায়ক-_বহুপত্বীক পুরুষ অথচ সকল স্ত্রীতে সমান অনুরক্ত। 

বহুনাং নায়িকানাস্ত নায়কে| দক্ষিণে! মতঃ। 

সকল-নায়িক।-বিষয়-সম-সহজানুরাগো ঈক্ষিণঃ। 
_রসমগ্রী। 

দেই লাভে-_আমাকে দির ছাগল রাঁখাইয়! রাখালের বেতন বাচাইয়! | 
লহুনা তোমার ক্ষুরধার__তুমি লহনা-রূপ ক্ষুরধার দিয়! আমাকে খুন করিবে; (২) 

তোমার লহনা ক্ষুরধার সদৃশ ভয়ঙ্কর । 

৫৩৪ ৃনঠা 

চুনকালী-_পুস্তকের ৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠার টীকা বোধিনীর ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
হাতাতে_ হাত দিয়। ( স- হস্তেন ) ১ ছারা। 

সদাগরের হস্তে পত্র প্রদান (৫৩৪__ ৫৩৩ পুষ্ঠা ) 
৫৩৫ পৃষ্ঠা 

গ্রহ প্রতি করে স্বন্তি__মঙ্গল কামনা! করিয়া গ্রহবৈ গুণ্য দূর করে। 

৫৩৬ পৃষ্ঠা 

তুলিকা__তৃলান্ভরা শষ্য, তোষক । স- তুলী, তুলিক। প্রঃ 

ভূমিশয্যাব্রতে দেয়! শয্যা শ্লক্ষা সতৃলিক1।-_স্বন্দপুরাণ, 

ব্রন্মথণ্ডে ধম্মারণ্যৎও্ড ৭ অধ্যায় ৭৯ শ্লোক 



খুল্লনার বারমাস্্যা ৭১৭ 

কার্পাসতূলিকাশ্চান্। বস্তং কৌন্ুস্তকং তথা । 
--পন্মপুরাণ স্থষ্টিথণ্ড ১৭ অধ্যায় ১১৭ ্নোক। 

স্বণথাটে নেত-তুলি উপরে মশারি ।-_কুত্তিবাস, উত্তরাকাগ্ড। 
ইতি--সংস্কত বাক্যের শেষে ইতি ( এই ) লেখা রীতি। তাহা! হইতে বাংলায় ইতি 

মানে সমাপ্তি বুঝায়। 

 পিচিরাসআরেজসিডইি) 

ধনপতির উত্তর (৫৩৫-_৫৩৬ পৃষ্ঠা) 
৫৩৬ পৃষ্ঠা 

সম্প্রীতি-_-শপথ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে । সণ শপতি? 
শাপিনী-__সাপিনী -সর্পিণী সদৃশ খল; অথবা শাপভাজন । 

কুলনা-_ খুল্পন।। 

দরিদ্র আচারহীন...পতি-পাতিব্রত্যের বিবরণ বনু পুরাণে বারম্বার আছে। 

কুৎসিতং পাতিতং মুড়ং দরিব্রং রোগিণং জড়ম্। 
কুলজা বিষ্ুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্ঠতি সম্ততম্ ॥ 

__ত্রহ্গবৈবর্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৪৪ অধ্যায়, ইত্যাদ্দি। 

দ্রষ্টব্য মহাভারত বনপর্বব ২০৪ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৫০ ইত্যাদি; কাশীথগ্ড 

৪ অধ্যায়; বরাহপুরাণ ২০৮ অধ্যায়) মার্কগেয় ১৬ অধ্যায়, পদ্ম স্থপ্তিখণ্ড 

৫১ 7 স্কন্দপুরাণ রেবাথণও্ ১৭১, নাগরথগ্ড ১৩৫ । 

খুলনার বারমাস্তা ( ৫৩১৬-_৫৪২ পুষ্ঠার অতিরিক্ত ) 
৫৩৬ পুষ্ট 

ছেলি__স০ ছেলকী 7 স? ছাগলী ১ প্রাণ ছাঁঅলী, ছালী ১ বাঁ ও০ ছেলী, মণ শেলী, 

হি ছেলী, ছেরী। (€* ছগলিক! ১ * ছয়লিআ ১৯ * ছয়ল ১ * ছেল ১৯ 

ছেলী )। 

৫৩৭ পৃষ্ঠা 

'পতা সিত......... একই না! জানি--নর্ধাকালে রাত্রি এমন মেঘাচ্ছন্ন থাকে যে শুরুপক্ষ 

কৃষ্ণপক্ষ সমান অন্ধকাব হয়। 

প 
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জুলি-_দ্রবিড়ি জোল, জোলি -জলপ্রণালী, জলশ্রোত। কন্ধ ভাষায় জোড়। তুঃ 
কাটজুড়ী নদী, নাক্ভাজোল, জোড়াসাকো। 

মু়-_সণ মুণ্ডন ১ হি? সুও্। মুত, ছিন্নপ্রাত্ত, মূলহীন। 
কানি--স০ কর্ণ (ছিন্নবন্ত্র) ১ প্রাণ ক ৯ বা০ কানি। সণ কাকিনী- 

্বল্পপরিমাণ। প্রঃ 

ছি'ড়া কানি কাথা বিন! না পরে বসন।-_চৈতন্তচরিতামৃত। 
ছি'ড়া কানি পরিধান জুড়ে নাই বাদ ॥__মাণিক গাঙ্গুলি। 

থানি-_স? খণ্ড ১ প্রাণ খগ্ন ৯ খান; স্ত্রীলিঙ্গে খানি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে-_নাতিনীখানি। 
আশ্বিনে অন্থিকা-_হূর্গাপূজার টীক1 ৭২--৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পোয়ালের খড়--স- পলাল, পল-ুখড়। হি০ পয়াল, পরাল; মণ পরান ; ও 

পাত্। বা পোয়াল_ধানগাছের খড়। 

মাসমধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্--মাপানাং মার্শশীর্ষোহহম্ খতুনাং কুন্ুমাকরঃ | 

__শ্রীমদৃভাগবতগীতা। ১০।৩৫ । 

৫৩৮ পৃষ্ঠা 

জানু ভানু কৃশাণু শীতের পরিব্রাণ__বুকে হাটু চাপিয়াঃ রোদ ও আগুন পোহাইয়া 

শীত নিবারণ করিতে হয়। অনুপ্রাস অলঙ্কার | 

তুলী তৃণপাতি... ...তপনে--অনুপ্রাস অলঙ্কার । তুঃ-_ 

তাম্বলং তপনং তৈলং তুলা তন্বী তনৃনপাৎ 

হেমস্তে যে ন সেবান্তে তে নরাঃ বিধিবঞ্চিতাঃ ॥-_উদ্তট। 

তৃণপাতি--তৃণপংক্তি-নিশ্মিত শষ্য।, পাটা, মাছুর | 

খোচা--সণ কুস্ত ১ পুর্ববাংলায় কৌচ (বল্লাম 1, খোচ, খোচা । 

স- ৬/ কুচ-বিলেখন ; ৬/ খকজ- খোটন। 

হাথাঞ--হাত দিয়া! (সণ হস্তেন ), দ্বারা । 

পাঠী-_মেচ ও কোচ প্রভাষায় ফান্টামাসে, গোইশাপান্থা_ছাগ ; ফান্টিমাসে, 
গোইশাপান্থি_ছগী। অস পাঠা, ৪০ পা, পানী, হি? পাঠঠা (পুষ্ট পণ্ড )। 
স- পৃথুক ১ * পথু ৯ পথ, ৯ পট্ঠু ৯ পাঠ ১ পাঠা ? 

ফান্তনে ছিগুণ শীত-_মালদহ জেলায় প্রবচন শোন! যায়-_ 

ফাগুনে দ্বিগুণ জাড়। 

চৈতে কাপাযস হাড় ॥ 

মঙলয়-_-তাণ মলৈ (পাহাড়) ১ বাণ মলয়-_একটি বিশেষ পাহাড়। মলয়পর্ব্বত 

মহীশুর-রাজ্যে, চন্দনের জন্ুস্থান, এজগ্ মনে কর! হয় দক্ষিণা বাতাস মূলক়পর্ববত 

হুইতে চন্দন-সংম্পর্শে শীতল হইয়া আসে। 



লহনার ছলনা ৭১৯ 

৫৩৯ পৃষ্ঠা 

পোহাক-_সণ প্রভাত, প্রভ! ৮ প্রাণ পছাঅ, পহা1 ; স্বার্থে ক। 
সান্ধাইল-_-স- সন্ধি, সন্ধা হইতে। সণ ৮/ সম্ব, ৬/ সাম্ব ৯ বাণ সামাই - প্রবেশ 

করি। সণ সমায়াতি ৯ বৌদ্ধগানে সমাই, শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে সাশ্বায়, সাস্ভায় । 

বারমাস্তা৷ ( ৫৩৯-৫৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) 

৫৩৯ পৃষ্টা 

পৃথূলের ধার-_স্থুল ধার।। 

নালা-_-সণ নালী, নালক। 

ঢেউ--স০ ধাব 1 ১ ধাও ১ বাণ হি০ ঢেউ । বাংলায় ঢ-শবধের অধিকাংশই দেশী। 

৫৪০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বাজে--স- ৬ বজ, বাঁজ যুদ্ধ, আঘাত। 

খোসলা-_-স০ কোষ শবজ বোধ হয়। কিংবা খোসা+4লা ( হ সম্বন্ধীয় )_--খোস। 

দ্বার প্রস্তত বস্ত্র। 

৫৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
উড়িতে--স০ আবর ? স? অববেষ্টনিকা ১ * ওডউবনিঅ ১ ঞ*্ ওডডণিঅ ৯ প্রাণ 

ওঢ়ণিঅ ১ বাণ উড়নি। 

কুড়াইয়।__ স- কূল (-রাশি) ১ সণ কুড়। তুঃ_পাশকুড়, আস্তাকুড়। তাহ! 

হইতে খৃ'টিয়! সঞ্চয় করা । সণ কুট। 
বেহান_-স০ বিভাত, বিভান ১ প্রাণ বিহাণ। সণ ব্যহু। 

বিকাল-_স০ বিকাল-বিগত কাল, অপরাহু ।-_- হেমন্ত । 

লহনার ছলন্1 (৫৩৭-- ৫8২ পৃষ্ঠা ) 
৫৩৯ পৃষ্ঠা 

গড়-? স০ গড়- পরিখা ; প্রণ।ম করিয়া! পায়ের কাছে গর্ত কর1? প্রণাম । প্রঃ_ 

গড় হইয়! পরণাঁম করেন যার গলত মালা ।__রাজ! মাণিকচন্দ্রের গান। 

কি হুতে কি হয় বাপু কাজ নাই গড়ে ।__মাণিক গাঙ্গুলি ১১২1২।৬৩। 



৭২০ কবিকস্কণ-চণ্তী 

গড় করি গৌরীর নন্দন গণনাথে ।-_শিবায়ন। 

অষ্টাঙ্গেতে কৈল গড় মনসার পায় ।--কেতক দাস 

৫৪২ পৃষ্ঠা 

পাতি--স০ পত্রী- চিঠি 

লহনাকে ভৎ“সনা (৫৪২ পৃষ্ঠ। ) 
জনাজনি-_ পুরুষ ও নারী। তখন স্ত্রীলোকেরাও লেখা পড়! জানিত দেখা যাইতেছে 

পাউড়ি__স০ পর্ব ৯ পাবড়ি, পাবড়া ৯ পাউড়ি, পাউড়া। বাশের এক গ্রন্থি 
হইতে অপর গ্রন্থি পধ্যস্ত এক পর্ব বা পাব ৯ অর্থ লাঠি। 

লহন! কর্তৃক খুল্লনার নিন্দা €(৫৪২--৫৪৩ পৃষ্ঠার 
অতিরিক্ত ) 

৫৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

নায়র-_-স০ জ্ঞাতিগৃহ ১ প্রাৎঞাতিঘব ৮ নাইহর, নায়হর ১ হি০ নৈহর, বাণ নায়র। 

অর্ধমাগধী প্রাকতে সংস্কৃত জ্ঞ স্থাবে ন হয়, ত লোপ পায় ও তৎস্থানে য-শ্রুতি 

হয়, সেই য লঘুভভাবে উচ্চারিঙ হয়। এই নিয়মানুসারে জৈন প্রাকতে জ্ঞাতি পুত্র 
(মহাবীর) স্থানে নায়পুত্ত হয়। নায়র- পিত্রালয়। গোপীচন্ত্রের গানে নায়র- 

দিদি-মায়ের পেটের বোন, নাইওরি-বাপের আদরের । প্রঃ-- 

দিন দস নৈহরৰা থেল লে, 

নিজ সাম্র জান! হো ।-__-কবীর। 

অনাদরে না যেয়ে! নায়রে ।__-শিবায়ন। 

মীর! বাঈর গানে 'পিহর?-পিতৃগৃহ। 

৫৪৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
কাটী--স০ কঠী-কছার। 



রবিবারের দিবা-পাল৷ আরম্ত ৭২১ 

ঠেট--সণ ধু» প্রাণ টিট্ঠ ৯ হি০ ঠেটি। প্রাণ টেন্ট, টেন্ট। (কপুরমঞ্জরী)। স্ত্ীলিঙ্গে 
ঠেঁটা। 

বপিয়া--স০ ঝম্প হইতে গৌণ অর্থ আবরণ। 

হারার 

খুলনার সহিত পাশাক্রীড়া (৫৪৩-_৫৪৪ পৃষ্ঠা ) 
৫৪৪ পৃষ্ঠা 

পাশাখেলার দানের ও চালের শব্দের জন্য মূল পুস্তকের ৮০-৮২ পৃষ্ঠায় হরপার্ধতীর 
পাশাখেল! প্রকরণ দ্রষ্টব্য। 

রবিবারের দিবা-পালা৷ আরম্ভ (৫৪৭--৫৪৮ পৃষ্ঠার 
অতিরিক্ত ) 

৫৪৭ পৃষ্ঠা 

রাম রাম ম্মঙরণে--বোধিনীর ২০৭ পৃষ্ঠায় মূল পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য । 

পালটে-_সণ পর্য্যন্ত ৯ প্রাণ পল্লঠ$, পল্পখ, পল ৯ ও০ মাণ ছি০ পালট, মণ পরত । 

সণ পরাবর্ত, প্রত্যাবুত্ত | 

বিশালাক্ষী-_-বৌদ্ধ দেবত ধণ্মঠাকুরের আবরণ-দেবতার অন্ততমা ; পরে পুরাণে 
হিন্দু দেবতারূপে শ্বীকৃত। বিশালাঙ্ষী প্রভাস-ক্ষেত্রের রক্ষয়িত্রী বৈষ্ণবী দুতী ।-_ 
স্কন্দপুরাণ প্রভাসথণ্ড ৬০ অধায়। কাশীধামের রক্ষয়িত্রী দেবী বিশালাক্ষী ও 

বিরূপাক্ষী ।-স্বন্দপুরাণ, কাশীথণ্ড ৭০ অধ্যায়। 

কাত্যায়নী-_-(১) কাত্যায়ন কুলের দেবতা । (২) কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে অন্ুর- 

বধার্থ দেবী প্রথম আবিভূতা হন ও পুজিতা হন বলিয়! নাম কাত্যায়নী।-_- 

কালিকা পুরাণ ৬০।৭৭। (৩) ক মানে ব্রহ্ম! শিব অশ্মসার ; এই সমন্থকে যিনি 

ধারণ করেন ব' প্র সমস্তে যিনি বাস করেন তিনি কাত্যায়নী।-_দেবীপুরাণ 

৩৭১০ । (৪) চণ্ডীদেবীই কাত্যায়নী ।-_হরিবংশ, বিষুর্পর্ব ১৭৮। (৫) ইনি 
কাণ্তিকেয়-কোপ হইতে উত্তত1 বলিয়া নাম কাত্যায়নী ।-স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড 



৭২২ কবিকঙ্কণ-চণ্ডা 

১২০।১৩। ডে) এই দেবী কাত্যায়নী মাহ্ষান্গর নাশের জন্য আবিভূ তা 

হন।-_নাগরথণ্ড ১৪৯/৮। কাত্যাক়নী প্রাছুর্ভাৰ হয় দ্বাপরযুগে ।--স্কন্দপুরাণ, 

প্রভাসথণ্ড ৭৩৭, ৩৮। 

লহনার প্রতি ধনপতির উপদেশ ( ৫৪৯-৫৫০ 
পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) 

৫৫০ পষ্ঠা 

দোয়জ-_-স০ দ্িতীয় ১ প্রাণ দোজো, ছুইজ্জ, দোজ্জ ৯ হি দুজা। 

সতা পরলোকে হয় প্রতিকার-_-সপত্বীপুত্র পিও দান করে বলিয়!। 

লহনার আক্ষেপ (৫৫০-৫৫২ পুষ্ঠার অতিরিক্ত ) 
৫৫০ পুষ্ঠা 

পেচাকে, নিমকে- অপেক্ষা, চেয়ে অর্থে কে বিভক্তি । 

খুর্পনার রজোদর্শন ( ৫৫২-৫৫৩ পৃষ্ঠার 
অতিরিক্ত পাঠ ) 

৫৫২ পৃষ্ঠা 

রবিবার--”আদিত্যে বিধঝ! নারী ।” কবিকস্কণ থুক্পনার আছ খতুবার রবিবার 
নির্দেশ করিয়া খুল্পনার পতিবিচ্ছেদ-ছুঃথ ইঙ্জিত করিয়াছেন বোধ হয়। 

মুগশির- আগ্ খ ভুদর্শনের শুভদায়ক নক্ষত্র । 

অ্রয়োদশী-_“ত্রয়োদশী চার্ধাপুত্রাম্” । খুল্লনার যে আধ্য পুত্র হইবে তাহাই জানাইবার 

জন্ত এই তিথির উল্লেখ কর। হইয়াছে। 



ধনপতির পুনর্ববিবাহ ৭২৩ 

জলক্রীড়া (৫৫৩-৫৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 
৫৫৩ পৃষ্ঠা 

বেজক-_-স০ বৈস্কক। বেজক দুর্বল! তন্ত্র_? 

৫৫৪ পৃষ্ঠা 

হাবাস--স- আবেশ, আ০ হগ্ডাস- কামাসক্তি। 

খুলনার গর্ভসঞ্চার (৫৫৩- ৫৫৬ পৃষ্ঠ। ) 
৫৫৩ পৃষ্ঠা 

৫৫৫ পৃষ্ঠা 

বিরিঞ্ি--“আছ্। বিরিঞ্নামাসীদ্ যদ। ব্রহ্ম। পিতামহঃ1% 

__ক্কনপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৭১৩। 

৫৫৬ পৃষ্ঠা 

স০ সর্ধে হি ১ প্রা সব্ব। হি ১ সব্বাই, সবাই। প্রাচীন রূপ 

দশমী-_দশমী চ সপুত্রিণীম্। 

সম্বায়--সকলে। 
সম্মাই, সম্বাঞ সমাই। 

গর্ভাধান অনুষ্ঠানে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ষষ্ঠী মার্কণেয় কৃর্ধ্য প্রভৃতির পুজা করা 
শান্ত্রবিধি। 

ধনপতির পুনব্বিবাহ (৫৫৫ পৃষ্ঠীর অতিরিক্ত পাঠ) 
পিঠালীর একুশ পুতলী-_২১টি সন্তানের প্রতীক । 

৫৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ 

বিদর্ভ-_-বিগত দর্ভ হইয়াছে যাহ। হইতে _ তৃণশৃন্ত । 



৭২৪ কবিকম্কণ-চণ্তী 

উৎসবান্তে বন্ধুগণের বিদায় (৫৫৭ পৃষ্ঠা ) 
কৌতুকে যৌতুক দিল বত বন্ধুগণ-_তুঃ-_ 

কৌন্ুকে যৌতুক দ্বিল সবে রদ্ব ধন।-_কৃত্তিবাস, আদিকাগ্ড। 

পিঠালি-মগুলী-_জরাযু ব গর্ভের প্রতীক । 

মুহরি-_স০ মাধুরী -বীশী। 
অসারতা 

মালাধরের অভিসম্পাত (৫৫৮৫১ পৃষ্ঠা) 
৫৫৮ পৃষ্ঠা 

ঘাঘর-_স০ ঘর্থর | বাগ্ভবিশেষ। তরল ঘাঘর-যে বাছের শব তরল দ্রব্যবৎ 

প্রবহমান। 

হরি হরি--বিষু। ও ইন্ত্। 
লোহন-_-স- লোভন। 

বনমালা-_ 
আজামুলম্বিনী মালা সর্ধবর্ কুন্থমোজ্জল!। 
মধো স্থুলকদস্বাঢ্য! বনমালেতি কীর্ভিতা ॥-_-ভাগনতের টীক1। 

তাড়--স০ তাটক্ক » প্রাণ তাড়অ। 

৫৫৯ পৃষ্ঠা 

ভট্টা--স০ ভষ্টনপণ্তিত, বেদজ্ঞ। মানত, পৃজ্য। 
কোপরৃষ্টে চান পুবহর- ধার কোপে অন্থরদের জরিপুর দগ্ধ হয়, তার কোপদৃষ্টি যে কী 

ভয়ানক তাহাই বুঝাইবাঁর জন্য শিবের সহত্র নামের মধো পুরহর নামটি নির্ব্বাচিত 

হইয়াছে । 

তনু লব নরের কিন্কর-__ তোমাকে নরের কিঙ্কর করিয়া জন্ম দিব। 

তুছু-_-*ত্বকম্ (পিশেল সাহেবের অনুমান) ১ তুস্'। স্থুনীতি-বাবুর অনুমান-_- 

তু+ছ। তব ৯ প্রাতুহ ১ অপণ তু । সণ ত্বং সপ্রাণ তুমং, তং ১৯ 

অপণ তুহং (হ আগম কেবল মাত্র উচ্চারণ-সৌকর্যার্থে ) ১ সিদ্ধি তুছং। 

৫৬০ পৃষ্ঠা 

শর-নিকেতন--শির হইতেছে নিকেতন (আশ্রয়স্থান ) যার-মস্তকে ধারণের যোগ্য। 

শ্রীনিকেতন-্শ্রীর নিকেতন, যাহাতে লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। 



মালাঁধরের তনুত্যাগ ৭২৫ 

যতবার মৈল গৌরী- গৌরী কল্পে কল্পে মন্বস্তরে মন্বস্তরে দেহত্যাগ করেন। 
ভোর--সণ বিহ্বল ৯ বিভোর ৯ ভোর । 
বন্ধন--বন্দন। 

মালাধরের স্ততি ও তন্ত্যাগ (৫৬১__৫৬২ পৃষ্ঠ। ) 
৫৬১ পৃষ্ঠ 

কাবকুট পান-_শিব সমুদ্রমস্থনোৎপন্ন বিষ পান করিয়৷ বিশ্বকে রক্ষ। করেন; সেই 
বিষ বিষ্ণুর নামপ্রভাবে শিব জীর্ণ করিতে সক্ষম হন ।-__পদ্মোত্তর ২৩২ অধ্যায় । 

মৃত্যু কৈলে জয়-_শিব কৃষ্ণের বরে মৃত্যুঞ্জয় হন।_ ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ শ্রীকুষ্ণজন্মথ 
১২২। 

সম্তোথ_স- সন্তোষ ৮ হি সন্তোখ। শুরু যজুর্ধবেদের মাধ/নিন শাখার সময় হইতে 

ষ স্থানে থ হইতে দেখ! যায়। 

দেবমানে......চারি মাস-_-দেবতার এক দিন মানবের এক বৎসর--মেক্প্রদেশে 

বৎসরের ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি, সেই এক দিন ও এক রাত্রিতে 
দেবতার দ্দিবস এবং মানবের বৎসর । চারি মাসে ১২০ দিন, মানবের ১২০ 

বসর-_মানব-পরমাধুর কাল। 

নবশাক-__গম্ধবণিক জাতি কিন্ত নবশায়ক বা! নবশাঁখ ব! নবশাক জাতির অস্তভূক্ত নহে। 
কামরিপু-_কামরিপুর অভিশাপ একদিকে, অপর দিকে কামের কর্মহেতু মালাধর 

শ্রীমস্ত-রূপে জন্মগ্রহণ করিল। 
8 মাতাল 

মালাধরের তন্ৃত্যাগ (৫৬২--৫১৬৩ পৃষ্ঠার 
অতিরিক্ত পাঠ ) 

৫৬২ পৃন্া 

পঠমগ্তরী- বসস্ত রাগের রাগিণী, পুর্ববাহে গেয়। 
শ্লপাঁণি__-শিবের অভিশাপ মালাধরের মনে শ্ল সম আঘাত করিয়াছিল, তাই সে 

শিবের রুদ্র শুলপাণি রূপই দেখিতেছিল। 

পাটন- সণ পত্তন -নগর। 

৭৭ 



৭২৬ কবিকম্কণচণ্ডা 

সাধুর প্রতি জনার্দন ওঝার উক্তি ( (৩৪ পৃষ্ঠার 
অতিরিক্ত ) 

মধুমাম আপায় মাধব পরবেশ--চৈত্রমাস অপগত হইয়া বৈশাখ আরম্ভ হইতেছে, 
এমন কালে। 

০০ 

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন (৫৬৪-__€৫১৩ পৃষ্ঠা) 
৫৬৫ পৃষ্ঠ 

সমাস্্ব্নর | 

বেদী-_বেদজ্ঞ। 

বার্ডান-_সণ বার্ডায়ন, বন্্ণয়ন দৃত। 
দেহি 

শ্রাদ্ধোপলক্ষে কুটুন্ব-সমাগম (৫৬১-_৫৩৯ পৃষ্ঠা) 
৫৬৬ পৃষ্ঠা 

চাঁম্পাই নগর-_মানকর বুঘুদের নিকটবর্তী গ্রাম, বর্ধমান ৫লায় গাহুর নদীর উত্তরে। 
এই চম্পাই নগর বঙ্গের প্রায় সকল জেলাই দাবী করিয়া থাকে ।- শ্রীযুক্ত 
শিবচন্দ্র শীলের প্রবন্ধাবলী সুবর্ণবণিকৃ-সমাচারে দ্রষ্টব্য । 

লক্ষ্মীধর-_টাদ সদাগরের পুত্র, বেহুলার হ্বামী। 

কর্জনা--বর্ধমান শহরের উত্তরে । হুগলি জেলায় হুরিপাল সিমুলার কাছেও এক 

কর্ন! গ্রাম আছে-_ 
পার হয়ে কঙ্জন। কম্মুক বুকোদরে । 

সাত দণ্ডে উপনীত সিমুল নগরে ॥__মাণিক গাঙ্গুলি। 

সপ্তগ্রাম-_হুগলি জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম। 

বিষ্ুপুর-_বীকুড়! জেলার প্রসিদ্ধ রাজ্য ও নগর। 

তেঘরা--? 



শ্রান্ধোপলক্ষে কুটুন্ব-সমাগম ৭২৭ 
চৌবেড়া-? 
সিতলপুর-_? 

নগর--? 

৫৬৭ পৃষ্ঠ 

কাইথি-_বর্ধমান জেলায়, রায়ন! থানার অধীন, দামুক্ঠার নিকট। 
জাড়রগী--1 মেদনীপুর জেলার জাড়া ? 

আইল- আয়াত+-ইল্ল ৯ আইআ+ইল ১ আইল ১ আল্য। স- আগত; ১ প্রাণ 

আঅঅ ১ ছি আস! । 

গোতান--১১২ পৃষ্ঠা দষ্টব্য। 

দশঘর।__হুগলি জেলায়, তারকেশ্বরের কাছে। 

নওগ!-_? 

পাচড়াস”? 

সাক---? 
হৈতে--স০ সম্ত- * অস্-অস্ত ১ অহন্তে ৯ অহেস্তে ৯ অহিতে, হস্তে) হোসে 

( প্রাচীন বাংলায় ) ৯ হুইতে, হৈতে। 
ভালুকী--বর্ধমান জেলায়, অপর নাম খয়েরপুর, মানকরের নিকট । 

৫৬৮ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 
মণ্ডলা-_বর্ধমান জেলায়, ইলছোবা-মগুলাই গ্রাম। 

লায়ের- লাক্ষা ৮ লাক্থা ৮ লাহা ৮ ল!শ-সপুমী বিভক্তি -এর, য় আগম। লাক্ষা- 

ব্যবদায়ী বণিক্। ৃ্ 
ফতেপুর--!1 

তার--স” তন্ত » প্রাণ তন্স » তাহ+ "কার (-আর ) ৯ তাহার » তার। 

বোড়শুল--বর্ধমান জেলায়, মশার্গ। ষ্েশনের নিকট। 
সয়ালা-_ফা সওয়াল-কথাবার্া। আ” সলাহ.-পরামর্শ। 

মানাদ-_১ ১৩ পৃষ্ঠ! দ্রব্য । 

সে়াখালা- হাবড়া জেলার। 

লাড়্ গা, লাউী-ছ্বারকেশ্বর় নদীর দক্ষিণ তীরে লাউগ্রাম। 
পাঁচড়া-_হৃগলি জেলায়, বলাগড়ের নিকট। 
কারখি--? 

খাড়ঘোষ--ধণ্ডঘোষ, বর্ধমান শহরের নিকট, দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে। 



৭২৮ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

৫৬৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

বসিতে--স০ উপবিশতি ১ প্রা উবইসই ৯ আছ স্বর লোপে বইসই ৯ বইসে ৯ 
বসে। বাণ*+/বস্ ধাতু । উপবিশতুং ৯ বসিতে। 

কত--স কিয়তিক ১ প্রাণ কেতিঅ, কিত্তিঅ ১ হি০ কেত্তা, কিন্ত, বাণ কত। 

হৈল--স- ১/অস্ ৯ * অহ ১ বা /হ+ইল। 

কেহ--স- কম্ত + প্রাণ কস্স ৯ কাহ ৯ কেহ। সণ কোঁছপি ১ প্রাণ কোবি ১৯ 

হি০ কোই, বাণ কেউ ১৯ কেন, কেহ। 
দেয়--সণদদাতি ৯ * দ্াতি ৯ অশোৌক-অনুশাসনে দেতি ১৯ দেই ৯ দেয়। 

শ্াদ্ব-সমাপন (৫৬৯-_৫৭০ পৃষ্ঠ। ) 
৫৬৯ পৃষ্ঠা 

সর্বনেত-_? 

সম্বায়--সণ সর্কে হি ৯ প্রাণ সববা হি ৯ বাণ সব্বাই, সবাই ১ প্রাটীন বাণ বূপ-_ 

সম্মাই, সমাই, সপ্থাএ, সন্বাই ! অথব! সণ সমবায় ১ বাণ সম্বায়, সম্বাই। 
প্রঃ-_মুনিগণ দেবগণ সন্বায় হইয়া! -_কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্বব। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ আদিকাণ্ডে সম্বাএঞ। ক কী- সমাক -সকলকে ; 

সমার- সকলের। 

চান্দা--স- চন্ত্রীতপ, চন্দ্রা ৮ টাদদোয়া, চান্দা। 

বউলী--স? বলয়। ৩৪৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 

৫৭০ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 

সভাকার--স০ সর্ধবে ৯ প্রা সববা ১৯ সবা ১৯ (সভ। শব্দের অনুকরণে ) সভা + 

বঠী বিভক্তি -কার। 

কুশ-বটু--কুশময় ব্রাহ্ষণ, যাঁকে শ্রান্ধীয় অন্ন প্রদান কর! হয়। 
কৈল- সণ কৃত ১ প্রাণ কঅ+ইল্প ৯ কইল ১ কৈল। 

রস্ভার্ডক- _রস্ভা ও আর্জক। 

পণ্ডিতঘট!--পগ্ডিতসমুহ । 

. পামরী--পামীর দেশীয় কম্বল? স” পরিস্তোম হইতে ? 

পটুকা পামরী পাগ সোণাধার। জরি ।--মাণিক গাশ্ুলী। 



মালা-চন্দনের বিবাদ ৭২৯ 

মালা-চন্দনের বিবাদ €(৫৭১-৫৭২ পৃষ্ঠা ) 
৫৭১ পৃষ্ঠা 

মালা-চন্দন--নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে মাল! ও চন্দন দিয়! সমবর্দন! 
করা হয়। 

চান্দ_স” চন্দ্র ৯ প্রাণ চন্দ » বা” চান্দ, চাদ। ইনি মনসামঙ্গল-কাব্যের নায়ক 
প্রসিদ্ধ টাদ সাগর । 

রাকা-_ পূর্ণিমা, পৃর্চন্্র। টাদ সদাগর পুণিমার টাদের স্তায় কুলে শীলে ধনে মানে 
কি পরিপূর্ণ নহেন ? 

মরাই-_-সণ মরার -শন্ত রাখিবার গোঁলাঘর। প্রঃ-_ 

মিথ্যার মরাই বেটা জেনেছি সকল ।-_মাণিক গাঙ্গুলী। 
কৌঁড়ি মড়াই যে বহুত ধানঘর ।-_-গোবিন্দচন্দ্রের গীত। 

৫৭২ পৃষ্ঠ 

রাড়--স” রও! (- নিক্ষলা) ৯ হি রণ্তী; বা? রীড়, রাড়ী। রীড় বিধবা, বেশ্তা) 
রাড়ী-বিধব|। 

ধাড়-_সণ বণ্ড ৯ হীড়। সম্মানিত। তুঃ__পুরুষণিংহ, নরশর্দ,ল। নরর্বভ। 
আঠ্যা--স” উচ্ছিষ্ট ৮ ও০ অই ঠা, মণ উষ্টা, তে” আণ্ট,ঃ আসা০ এরা, হি” ঝুঠা 

(ন০জুষ্ট )। শূন্যপুরাণে আটিআ; কৃত্তিবাসে (লঙ্কাকাণ্ড) আঠে; মাণিক 
গাঙ্ুলীর ধর্মঙগলে এঠ্যে! ; ভারতচন্দ্রে আটু। 

বাগ্দিনী বলে দুর এটো-থেকোর বেটা ।-_শিবায়ন। 

চোপা--সৎ চোপন _ গোপন ; যাহ! গোপন করিয়া রাখে তাহা চোপা . খোষা, 

ত্বক, আবরণ । ও০ চোপা, হিৎ চৌপ, মণ চোখ! । 
আঠ্যা চোপ! খাল্যে--টাদ সদাগর মনসাঁর শক্রতায় উৎপীড়িত হইয়৷ উচ্ছিষ্ট কলার 

খোস! খাইয় ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিলেন__ 

মনসারে গালি দিয়ে বনে বনে যায়। 

না পারে চলিতে আর দারুণ ক্ষুধায় ॥ 

হেন কালে দৈববলে এক দ্বিজবর। 
পিতৃশ্রান্ধ করিয়া গিয়াছে দ্বিজ ঘর ॥ 



8৩৩ কবিকম্কণ-চণ্তী 

কর্দলীর চোপ! ইক্ষু গিয়াছে ফেলিয়া 
তা দেখিয়। উঠে সাধু মালসাট দিয়া ॥ 

৪ র্ ক ক 

কলার চোপ! খেয়ে সাধু গায়ে পায় বল। 

অঞ্জলি করির়! সাধু পান কৈল জল ॥ 

ক্ষীর খণ্ড মর্তমান যারে নাহি সয়। 

বিপদের কালে সাধু কল!-চোপা খায় ॥ 

_কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসা-ভালান। 

কতু নাহি জানে চান্দ মাগিবারে ভাও। 

ঘরে ঘরে বেড়াইয়! বলে বাপ মাও ॥ 

কলার বাকল পায় অনেক বতনে। 

তাহ! দেখি সদাগর হরযিত মনে ॥ 

উদর ভরিয়! আজি করিব ভোজন। 
--বিজয়গুপ্তের মনসামঙগল ব! পল্মাপুরাণ। 

সপ্ত দিন উপবাস ক্ষুধায় বিকল। 

নদীর কূলে পাইল কলার বাকল ॥ 
বাকল পাইয়া! চান্দ হরষিত মন। 

স্নান করি ইহ! আগে করিব ভক্ষণ ॥ 

-_দ্বিজ বংশীদাস রায়ের পন্মাপুরাণ। 

বিজয়গুপ্ত ও. বংশীদাস মনসাকে দিয়! কলার খোসা অপহরণ করাইয়া টাদ 
সদ্দাগরকে উচ্ছিষ্ট ভোজনের হীনত। হইতে রক্ষ। করিয়াছেন। 

৫৭২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
রামাদিত্য--কবিকম্কণের সঙ্গীত-শিক্ষা-গুরু। 

হরিবংশ কথা (৫৭৩- ৫৭৪ পৃষ্ঠা) 
৫৭৩ পৃষ্ঠা 

একজায়-_স এক + ফা জা (স্থান )স্উর্দ, একজা -. একজ্জ একস্থানে। 
হরিবংশ পড়ে--ধনপতিকে অপমান করিবার জন্ত হরিবংশ হইতে বাছিয়! জারজ 

ংসের জন্বৃত্তাস্ত পড়া হইতেছে । 



রামায়ণ কথন ১ 

কংস-_কংস উগ্রসেনের স্ত্রীর গর্ভে সৌভপতি দানব দ্রমিলের ওরনে জন্মগ্রহণ করেন। 
কংস ইহা নিজেই স্বীকার করিয়! বলিতেছেন-_-মানি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র । 

আমি স্তার্থা অল্পবীধ্য মনুষ্য উগ্রসেন হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই ।__হুরিবংশ 
বিষুঃপর্ব ৮৪ অ। 

কিশোরে রক্ষায় তাত ইত্যা্দি-_ 
পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 

রক্ষস্তি স্থবিরে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রাম্ অর্তি ॥ 
_-মনুসংহিতা ৫1১৪৮) ৯৩। 

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে 
পুক্রাশ্ স্থাবিরে ভাবে, ন স্ত্রী শ্বাতপ্ত্যম্ অর্থতি ॥ 

_-পন্মপুরাণ স্ষ্টিথণ্ড ৫২২৩ । 

পিত! রক্ষতি কৌমারে। ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। 
পুত্রস্ত স্থবিরে কালে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রাম্ অর্থতি ॥ 

-গিরুড়পুরাণ ১১৫।৬৩। 

গারি-_আগার, গৌরব । 
সবংশে নাশিব লয়ে নিব ঘর গারি ।-_মাণিক গাহুলী। 

অপেক্ষণ-স্প্রহরা । 

অধ্যা- অধ্যায় । 

পুথি_-ইরাণী পহলবী (আবেস্তা ) পুস্ত,-চর্দ (0%:002060% কাগজ) ১ সণ পুস্তক, 

পুস্তিকা ১ প্রাণ পোখিআ ১ ছি পৌথি, বাণ পুথি, পু থি। 

রামায়ণ কথন (৫৭৫--৭৬৫ পৃষ্ঠা) 
৫৭৫ পৃষ্টা 

নল--ইনি খতুধ্বজ মুনির শাপে বিশ্বকর্মার ওরসে দ্বতাচী অগ্গরার গর্ভে গোদাবরী- 

তীরে বানর রূপে জন্মগ্র€ণ করেন। ইনি রামচন্দ্রের ৰানর-বাছিনীর ইঞ্জি- 

নিয়ার ছিলেন ) ইনিই সাগরে সেম্ুবন্ধন করেন।- রামায়ণ । 

ত্রিশিরা-_ব্বাবণের পুত্র। র্লামচন্দ্র ইহাকে বধ করেন। 
শিকুস্ত-_কুন্তকর্ণের ও বন্ত্রজালার পুত্র, লক্ষণ কর্তৃক নিহত হয়। 

দেবাস্তক-_রাবণের পৃত্র। 



৭৩২ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

মছোদর--রাবণের মন্ত্ী। 

নরাস্তক-_রাবণের পুত্র । 

৫৭৬ পৃষ্ঠ 

মাতলি--ইন্দ্রের সারথি । এরক্ট্রী সুধন্মা) কন্ত। গুণকেশ!, জামাতা লুমুখ নাগ। 

নিকলে--স নিফল, নিফাল। 
ভুখিল-_সণ বুভূক্ষিত ৯ প্রাণ ভুকৃথিম ৯ ভূথ+ইল-তুখিল _ ক্ষুধার্ত । 

৫৭৭ পৃষ্ঠা 

উদ্ধারিণী--ঘাহাকে উদ্ধার কর! হুইয়াছে। 

পরীক্ষা-শুক্রনীঠিসার পরীক্ষা সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছে__ 

অগ্নি-বিষং ঘটদ্ তোয়ং ধর্মাধর্খ্ো চ তওলাঃ। 
শপথাশ্চৈব নির্দিষ্ট! মুনিভির্ দিব্য নির্ণয়ে ॥ 

তণ্তায়োগোলকং ধৃত্বা! গচ্ছেন্ নবপদং করে । 

তণ্তাঙ্গারেষু ব। গচ্ছেৎ পদ্ভ্যাং সপ্ত পদানি হি ॥ 

তপ্ততৈলগতং লোহ-মাষং হন্তেন নির্থরেৎ। 

স্ৃতপ্ত-লোহপত্রং বা জিহবয়া সংলিছেদ অপি॥ 

গরং প্রভক্ষয়েদ্ধস্তৈঃ কৃষ্ণসর্পং সমুদ্ধরেৎ। 

কৃত্বা শ্বস্ত তুলাসাম্যং হীনাধিক্যং বিশোধয়েৎ ॥ 

স্বেষ্-দেব-ন্নপনজম্ অগ্ঠাঁদ উদকম্ উত্তমম্। 

যাবন্ নিক্মিতঃ কালদ্ তাবদ্ অপস্থ নিমজ্জয়েৎ ॥ 

অধর্্ম-ধর্্ম-মুর্তিনাম্ অনৃষ্ট-হরণং তথ|। 
কর্ষমাত্রাংদ্ তগলাংস্চ চর্বয়েচ চ বিশঙ্কিতঃ ॥ 

স্পর্শয়ে পুজ্যপাদাংশ্চ পুত্রাদীনাং শিরাংসি চ। 

_-8 অধ্যায় ৫ গ্রকরণ। 
বৃহস্পতি-সংহিতায় আছে-_ 

ধটোহগ্সির্ উদকঞ্চেব বিষং কোষঞ্চ পঞ্চমম্। 

ষষ্ঠ তগু,লাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তণ্তমাষকম,। 
অষ্টমং ফালম্ ইত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্ৃতম.। 

কাত্যায়ন ও দিব্যতত্বে এই নয় প্রকাঁর পরীক্ষার প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদির বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার বৃত্তান্ত রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১৯৭--১২% 

অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । 



জ্ঞাতিগণের ক্রোধ ৭৩৩ 

বানর ঘর--স বাসগৃহ ৯ প্রাণ বাসঘর ৯ বাসহর ১ সংস্কৃত বাসর (- দিবস) 
শবের সাঘৃস্তে বাসর) এই বাসর শব্দের মধ্যে যে ঘর শব লুককাক্িত আছে 
তাহা না জানিয়! আবার ঘর শব্ধ সংযোগ করা হয়। 

প্রাুত ঘর শব্দ স” গৃহ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না) এজন্য ডাঃ সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় একটি শব্দ গহ্” রূপে থাকা অনুমান করিয়াছেন । 

কুটুম্বগণের প্রস্তাব ( ৫৭৮-_৫৭৯ পৃষ্ঠা ) 
৫৭৮ পৃষ্ঠ 

ঘাটি__সণ দ্বই ৯ প্রাণ ঘটে ৯ সণ ঘট্ট ৯ ঘাট, ঘাটি; সণ ঘাতি ₹ ক্রটি, দোষ, 
ন্যুনতা 1 প্রঃ 

ঘাটি মান তীর ঠা, ইহ! ভিন্ন গতি নাই। 
__কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

সাত কোটি লব, ঘাঁটি নহে সাত রতি। 
-_কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড। 

৫৭৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

রুজ-_আণ০। তুঃ স০ খজু _ সমান, একের অনুযায়ী । 
মাতাল, মাতোয়াল__মত্তপাল ৮ হি? মাতোয়াল, বা” মাতোয়ারা ৯ মাতাল। 

(উজ 

জ্ঞাতিগণের ক্রোধ (৫৭৯--৫৮০ পৃষ্ঠা ) 
৫৭৯ পুষ্ঠ। 

জ্ঞেয়াতি-_-সণ জ্ঞাতি ৯ উচ্চারণ-বিকৃতিতে অদ্ধতৎসমরূপ জ্ঞেয়াতি। 

গরুড়ের পাখ খসে- চণ্ডীমঙগল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩৭৯--৩৮১ পৃষ্ঠায় গরুড়ের 

ইতিহাস দ্রষ্টব্য । 
সম্পাতি--চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

নৃপবর-_রাজাও যে লোৌকমতের অধীন এই কথায় তাহারই আভাস দেওয়। হইয়াছে। 

৭৮ 



৭৩৪ কবিকম্কণ-চণ্তী 

রজকের শুনি কথা-_বাক্মীকি-রামায়ণে র্জকের উল্লেখ নাই। রজকের উল্লেখ আছে 

তুলসীদাসী রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে ৷ বান্ীকি-রামায়ণে রাম সীতার 

অপবাদের কথ! শুনিয়াছিলেন ভদ্র নামক এক সভাসদের মুখে ) উত্তররাম- 

চরিতে রামের নিযুক্ত চর ছুন্মুথ নগরবাসীদের সন্দেহ রামকে জ্ঞাপন 

করে। 

৫৭৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

গাঠ্যের গরল খাইলে সে মরি-_টণ্যাকে বিষ থাকিলেই মৃত্যু হয় না, খাইলে পরই 

মৃত্যু হয়; নারী একাকিনী শ্রমণ কপ্সিলেই দোষী হয় না, সে প্ররুত পক্ষে 

অন্তায় করিলেই দোষী হয়। 

৫৮০ পৃষ্ঠার ফুটনোট অতিরিক্ত পাঠ 

গন্ধেশ্বরী--মহানন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে গন্ধেশ্বরী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গ । চতুভূ'জা 
সিংহবাহিনী মুস্তিতে ইনি গন্ধেশ্বরী দেবী রূপে আবিভূতি। হইয় গন্ধাস্থরকে বধ 

করেন। সেই কারণে ইহার নাম গন্ধেখরী হয়। 
স্থভৃতির ওরসে ও তপতী নামী রাক্ষপীর গর্ভে গন্ধান্থুর মহাদেবের বরে 

ত্রিভূবনবিজয়ী ও মহাবলশালী হইয়া! জন্ম গ্রচণ করে । সুভূতি বৈস্তাকন্ত। স্থরূপাকে 

হরণ করিতে গিয়৷ বৈষ্তগণ কর্তৃক অপমানিত তিরস্কৃত ও হৃতসর্বন্ব হয়। 

পিতার সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গন্ধাস্থর বৈশ্াবংশ ধ্বংস 
করিতে গ্রবৃত্ধ হয়। তাহার অন্থচরগণ এক দিন স্ুবর্ণবঘট নামক এক বৈশ্তুকে 

বধ করিলে, তাহার পূর্ণগর্ভ। পত্বী চন্দ্রাবতী গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিবার 

নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি অরণ্মধ্যে 

একটি কন্ঠ! প্রসব করিয়া গঠান্থ হন। পসগ্জাতা কন্ঠার অঙ্গ-সৌরতে 

সমস্ত বন আমোদিত হইয়া উঠিল। সর্বজ্ঞ মহর্ষি কশ্প ধানষোগে চক্্রাবতীর 

গর্ভে দেবী বন্গন্ধরার অংশীবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অবগত হুইয়া, তাহাকে 
স্বকীয় আশ্রমে আনয়ন-পূর্ব্বক কন্ঠানির্বেশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। 
গুণজ্ঞ মহুধি সেই দরিব্য-সৌরভময়ী কন্ঠার গন্ধবতী নাম রাখিলেন। 

«যৌবনোনুখী গন্ধবতী নারদের মুখে অন্থরহস্তে পিতার নিধন ও অরণ্যে 
মাতার শোচনীয় মৃত্যুর কথ৷ অবগত হুইয়৷ যার পর নাই বিষধ! ও শোকার্ত 
হইলেন। অনন্তর মহধির অনুমতি লইয়া নিবিড় অরণামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক 

অন্ুরগণের বিনাশ-কামনায় মহা মায়ার তগন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ।” 



জ্াঁতিগণের ক্রোধ ৭৩৫ 

এদিকে দেবধি নারদ মায়াপুরে গন্ধান্তররের নিকটে গিম্! গন্ধবতীর অলৌকিক 
রূপলাবণ্যের কথা! বর্ণনা করিলেন। অন্থর গন্ধবনীকে লাভ করিবার নিমিত্ত 

সসৈন্তে সাহার আশ্রমে উপনীত হইল। কিন্ত অসুরের চাটুখাদ বাঁ ভীতি- 
প্রদর্শনে দেই তপোনিমগ্র। গন্ধবতীর ধ্যানভঙ্গ হইল না। তখন কুদ্ধ ও 

কামার্ত অগ্রর দখলে গন্ধবতীর কেশীাকর্ষণ করিল; কিন্ত অন্নরতেজ পরাভৃভ 

হইল। গন্ধান্থর সেই তপঃকূশ! পঞ্চদশবর্ষীয়। বালিকাকে যোগাসন হইতে 

বিচলিত কঞিতে পারিল না । 

“গন্ধবতী বিচলিত হইলেন ন! বটে, কিন্ত তদীয় হোমকুণ্ুস্থ বন্িরাশি বিচলিত 

হইল। সহসা সেই বিচলিত বৰহ্িরাশি হইতে এক দিব্য তেজ সমুখিত 
হইয়। সমন্ত তপোবনকে ছুণিরীক্ষ্য প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসিত করিল। অস্থরপতি 

বিস্মিত ভীত ও মুগ্ধপ্রান্ন হইয়া সভয়ে ৫শমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়া! বিছ্যৎবেগে 

সুদূরে গিয়া দণ্ায়মান হইল। অত্যুতৎকট জ্যোতিঃপ্রভাবে সসৈন্তে অসুররাজ 

ক্ষণকালের জন্ত অন্ধীভূত হইলেন। অনস্তর দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে দেখিলেন, 

বিহ্যততুল্য-প্রভাময়ী সিংহবাহিনী চতুভূজ! এক নারীমুর্তি হোমকুণ্-সমীগে 

গন্ধবতীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার মন্তকে রত্বময় কিরীট 

ও আলুলান্লিত ভ্রমরবিনিন্দিত কেশকলাপ জবাকুমুমপ্রভ পদপ্রান্তে লুষ্ঠিত হইয়া 
নবোদিত অরুণচ্ছট।-বিচ্ছুরিত নানীরদপুঞ্জের শোভ1 ধারণ করিয়াছে। 
আর গন্ধবতী স্বকীয় গলদেশে উত্তরীয়-বন্ধল অর্পণ করিয়া! আনতনয়নে সেই 

দেবছুলণ শ্রীপাদপদ্মের অপূর্ব সোন্দধ্যরাশি দর্শন করিতেছেন।” 

অনস্তর দেবী ক্রোধকুটিলনয়নে অস্থরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন__”রে 

বত অন্থুর ! তুই আমার প্রিষ্ন ভক্ত গন্ধবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া গঠিত 
কার্য করিয়াছিস্। এক্ষণে আমার হস্তে তাহার সমুচিত ফল পাইবি। তুই 

আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে ন পারিলে তোর গন্ধবতী লাভের আশ! 
নাই। অতএব যদি ভীত ন! হইর়! থাকিস, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হ।” 

বল! বাহুল্য, অন্থর ততক্ষণাৎ দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর যুদ্ধের 
পর দেবী শুলাঘাতে অন্ুরের প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাহার প্রকাণ্ড দেহ 

সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় সেই দেহ গন্ধদ্রব্যের আকর- 

ভূমি গন্ধদ্বীপ-রূপে পরিণত হইল । 

অনস্তর বিষণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্ধা দেবীর 

বথাবিধি পুজা করিলেন । গন্ধান্ুরনাশিনী গন্বেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন। 



৩ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

বৈশাখ-পুণিমার দিনে ভগবতী গন্ধেশ্বরী-মৃর্তিতে প্রকাশিত হইয়া! গন্ধাুরকে 
বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই হেতু গন্ধবণিক্গণ অগ্তাপি বৈশাখী পুণিষার দিনে 

গন্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া! থাকেন। 
উপরোক্ত বৃত্তাস্ত “মহানন্দীশ্বর পুরাণ” ও ৬ হৃধীকেশ ব্যাকরণ-সরস্বতী-কৃত 

তাহার বঙ্গানুবাদ হইতে সঙ্কলিত হইল। ১৩১২ সালের “গন্ধবণিক্” পত্রের 'প্রথম 

ভাগের ৬৯ পৃষ্ঠা ও ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসের গন্ধবণিক্ পত্র দ্রষ্টবা। 
গন্ধেশ্বরী দেবীর আর-একটি উপাখ্যান আছে, তাহা ভবপুরাণে দেখিতে পাওয় 

যায়। তিলকরাম-প্রণীত কুলজীবনীতে গন্ধান্থুরের উপাখ্যান ভবপুরাণ 

হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহাতে গন্ধবতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং 

গন্ধান্ুরের বধের কারণও অন্তরূপ বর্ণিতি আছে। সেই উপাখ্যানভাগ এইরূপ 
_-*গন্ধান্থর নারদের মুখে দেবীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়! 
মোহিত হয় এবং তাহাকে পত্বীরূপে লাভের আশা হুরাশ! ভাবিয়া আশগুতোযের 

কপাপ্রার্থী হইয়! কঠোর তপন্তা করে। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, গন্ধান্ুর 
শিবস্বারূপ্য বর প্রার্থন! করে। আশুতোষ অন্থররাজের অভিলষিত বরই 

অর্পণ করিলেন। অনুর ব্রপ্রাপ্ডিশ্াত্র রজতগিরিনিভ চারুচজ্জাবতংস দিব্য 

শৈবী মূর্তি পরিগ্রহ করিল। কিন্তু প্রকৃতিতে সেই অস্থরভাবই অক্ষুন রহিল। 

তখন কামার্ড অনুর মহাদেবের পরোক্ষে কৈলাসে গমন পূর্বক দাক্ষায়ণীর 

সহবাস প্রার্থন! করিল । দেবী অসুরের ছুরাঁশ! দেখিয়! মনে মনে হান্ত করিয়! 

যুদ্ধে তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় গন্ধান্থরের দেহ গন্ধমাদন 

পর্বতরূপে পরিণত হুইল। দানবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
গন্ধ-দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনস্তর দেবগণ কর্তৃক দেবী পুজিত 
হইয়। গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন।” ( “গন্ধবণিক্” প্রথমভাগ ৭০ 

পৃষ্ঠা । ) 

তারকান্থরের বধের নিমিত্ত হরগৌরীর বিবাহের প্রয়োজন হইলে, তারকানুর 

মায়াবলে সমস্ত গন্ধ-দ্রব্য অপহরণ করে। ভগবান্ শিব দেশদাস, শঙ্খভৃতি, 
আবটদত্ত, বিঘটগুপ্ত এই চারিজন গন্ধবণিক্ সহোদর ভ্রাতাকে গন্ধদ্রব্য সংগ্রহের 

জন্ত আদেশ করেন। জন্রীশ আশ্রমের আদিপুরুষ ব্ঘটগুপ্ত পরম শিবতক্ত 

ছিলেন। নারদের উপদেশে তিনি ভগবতী গন্ধেশ্বরীর পুজা করিলে, দেবী 
তাহার প্রতি অন্ুকম্প! প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে দর্শন দেন ও অপহৃত গন্ধ- 

দ্রব্গুলি দেখাইয়। দেন। বিঘটগুপ্ত দেবী গন্ধেশ্বরীর দর্শনলাভ করিয়া 
তাহার স্তব করেন। 



লহনাকে ভৎ্"সনা ৭৩৭ 

৫৮০ প্সঠা 

পরায়ণি--স- পরায়ণ-তৎপর ; সণ পরায়তি -_পশ্চাদ্গামী । 

লহনাকে ভৎসন। ( ৫৮০_-৫৮১ পৃষ্ঠা) 
৫৮০ পৃষ্ঠা 

দোওজ-_সণ দ্বিতীক্প, ছিত্য ১ প্রা ছুইজ্জ (কুমারপালচরিত ), দ্োোজো, দোজ্জ ১ 

বা দোওজ? দোয়জ, দোজ। হি” দূজ!। 

€৮১ পৃষ্ঠা 

ংস|-_-স০ অংশ_-ভাগ, সম্বন্ধ । 

থাখার-_-সণ ক্ষয়কার। সণ ক্তেস্কার-গলা-খাকারি, টিটকারি। হছি০ খঙ্ধার। 
ফা” থাক্_ছাই-ভন্ম। ঢাকায় খুখুরি। স- কলঙ্ককর, কলম্কাকার ১ 

কেলেঙ্কার ১৮ থাকার ? প্রঃ 

কহুইতে হোন খখের! ।__বিগ্ভাপতি। 

লোকমুখে ঝড় মোর করায়িলে খাথার।-_শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 

শুন শুন সই গৌরাঞগগ-টাদের কথা-_ 

ন| কহিলে মরি, কহিলে খাকারি; 

এ বড় মরমে ব্যথ1।--গোবিন্দদাস। 

কি যশ অপধশ, ন৷ ভায় গৃহবাস, 

হইল! কুলের খাখার।--জ্ঞানদ্াস। 

পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ানু, 

ছইনু কুল-খাখারী ।-_-বলরামদাস। 
চতুর্বিংশে কহি কথা শুনিতে খাখার। 

মাও ঘরণী সে জে, পুত্র জেতভাতার॥ 

- গোরক্ষবিজয় ১৯১ পৃষ্টা । 
অসতী নাম হৈব লোকেতু প্রচার । 

কি কারণে জীমু মুঞ্ি রাখিয়া খাখার ॥ 

-এনারায়ণদেবের মনসামজ” 



৭৩৮ কবিকম্কণ-চণ্তী 

খেদারিরা--স০ খেদিত হইতে । প্রঃ 

অনস্ত বাস্ুকি তারে খেদাড়িঅ। খাএ।- শৃন্ঠ পুরাণ । 
মহাক্রোধে কেহ নাহি যায় খেদাড়িয়া ।--চৈতন্তভাগবত। 

পাছ খেদাড়িয়। যায় পবননন্দন।--কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাগড। 

তু'ছ--সণ তুভ্যম ৯ অপণ প্রাণ তুহার ১ তুঁছ। সণত্বম. হি ৯ তু্থ। সতব ৯ প্রা 
ভুঘ (শকুস্তলা, কপূররমঞ্জরী) ৯ অপণ তুঙ্ছ। সণ ত্বং ৯ প্রাণ তুং ৯ 

হি০ তু । প্রঃ-- 

তু জগত-তারণ দীন-দয়াময় 

অতএ তোহারি বিশোয়াস। --বিদ্বাপতি। 

বাজি-_সণ বন্ধ্যা ৯ প্রা বংজবা। ১৮ ০ বংঝা, সি০ বাঝ, হিণ ০ ম€ বাঝ। 
অপযশ পাঁজি--অপষশের পঞ্জিকা সদৃশ | স” পঞ্চিক! ১৯ সণ পঞ্জিক|। 

ছুই-_স০ ঘৌ, ত্বে, ছি ১ প্রাণ ছবে ১ বাণ ছুই, হি০ দো! । 
সতিনের পুত্র নহে ভিন-_সপত্বীর পুত্রও বিমাতার পিগুদাতা৷। 

আওয়াস-_অর্ধতৎসম রূপ। স০ আবাস। 

মিরাস-__চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩২৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য। 
তেজিব- অগ্ধতৎসম রূপ । 

৫৮২ প্নঠা 

কাতি--স- কর্তরী, কত্রী ১ প্রাণ কত্তরী; ফা কাতি; ও০ কাতি, বাণ কাতি, 
কাতান, ছি কাতী। প্রঃ__ 

তুমি তাকে অকাতরে কাট কাতি ধর্যা ।-_মাণিক গাঙ্গুলি। 

ধুল্লনাকে সাস্তবনা (৫৮২-_ ৫৮৪ পৃষ্ঠা ) 
: ৫৮২ পৃষ্ঠা 

নাহি অভিযোষ-_-এ কথান্ন ধনপতির উচ্চ মুনের ক্ষমাণীলতা ও সহনশীলতার পরিচয় 
পাওয়! যাইতেছে । 



খুলনার পরীক্ষ। দানে আগ্রহ প্রকাশ ৭৩৯ 

৫৮৩ পৃষ্ঠা 

শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা......একজন-_-এই কথায় তাৎকালীন লোকের নারী- 
চরিত্র সম্বন্ধে হীন ধারণার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

জনু-_স ৬/ জন্ জন্মান) + উ, উ . জন, জনৃ-জন্ম, উৎপত্ভি। প্রঃ__ 

পাপ তনু হতে জন্গু জানি পাপভাগ। 

যোগাসন! ষোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ ॥--শিবায়ন। 

প্রথম ভাগ চণ্তীমঙ্গল-বোধিনীর ১৮ পৃষ্ঠায় অঙগজনু শব দ্রষ্টব্য । 

সপে দুর গেল রতি__মহাভারত আদি পর্ব ১১৮ অধ্যায় । 

পঞ্চ জনে কৈল পতি-_মহাভারত আদি পর্ব ১৯৬ অধ্যায় । 

গরুড়জ পতি-_? গরুড়-পুত্র হইয়াছে পতি যাহার ? তার! ? তারার পতি বৃতম্পতি 
গরুড়জ নহেন, বুহস্পতির পিতা মহুধি অঙ্গির|। 

ভঞ্জে নিশাপতি-_ব্রহ্গ পুরাণ ১৫২; বিষণ পুরাণ ৪1৬) মতম্ত পুরাণ ২৪; মহাভারত 

ইত্যাদি । 

৫৮৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

গৌতমদার।-_-অহল্যা । রামায়ণ বালকাও্ ৪৮ সর্গ। 

খুল্পনার পরীক্ষা দানে আগ্রহ প্রকাশ 

(৫৮৪ ৫৮৫ পৃষ্ঠা ) 

৫৮৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

দুর্গ কহে চারি বেদে-_১তত্তিরীয় আরণ্যকের পূর্বে হুর্গা৷ নাম বৈদিক দাহিত্যে পাওয়া 

যার না। ৪০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
তোক-__স০ তোক-্পুত্র। কুলীন হেন তোক-কুলীনের পুত্র। অথবা, তোক 

- তোকে, তোমাকে । 



৭৪০ কৰিকঙ্কণ-চণ্ডী 

জ্ঞাতিগণের সহিত ধনপতির পুনর্ধার আলাপ 
(৫৮৫-৫৮৭ পৃষ্ঠা) 

৫৮৫ পৃষ্ঠা 

গুরু প্রয়োজন---পিতার শ্রাদ্ধতিথি । 

আমিল্ত--সৎ আমিষ ৯ হুবিষ্য শবের সাঘৃপ্তে আমিম্ত। চগ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম 
ভাগের ৫২৯ পৃষ্ঠায় নিরামিত্ত শব্দের টীকা! দ্রষ্টব্য । 

৫৮৬ পৃষ্টা 

ঝকড়া--৪৩৩ পৃষ্ঠায় ঝগড়া! শবের টীকা দ্রষ্টব্য । 

গাঙটি--? 

গয়া--গয়্ার ইতিহাস বছ পুরাণে আছে, যথা--বাযু ৮৫১৮--১৯ ॥ ব্রহ্গাণ্ড ৩৬০। 

১৭--১৯) ব্রহ্ম ৭৯৭--১৯? হরিবংশ ১০।৬৩১--৩২ ; শিব ৭৬০।১৪--১৫) 

লিঙ্গ ১/৬৫।২৬--২৭) অগ্নি ২৭২1৮--৯) মতন্ত ১২১৫--১৮) পল্স ৮ 

১২১--৩) বিষণ 8১১২) কৃর্ম ১২০৯) গরুভ়ূ ১/১৩৮।৩) মার্কগেয় ১১১ 

১৫১৬) ভাগবত ৯/১/৪১।-_গয়ন্ত তু গয়া-পুরী। 
বৈদ্বনাথ-_মৎস্ত পুরাণ ১৩) শক্তিসঙ্গম তন্ত্র ৭ পটল) ততন্্চড়ামণি পীঠনির্ণয় ; 

বৃহদ্বম্মপুরাণ ১১ মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে পীঠাদিক্রমে শিব-শতনামস্তোত্র । শিব- 

পুরাণে ও বৃহননন্দিকেশ্বর পুরাণে দ্বাদশ লিঙ্গের নামোয্লেখেন মধ্যে ব্ঠ নাম। 

বাওন়--স” ঘিপঞ্চাশৎ ৮ প্রা বাবগ ৯ বা" বাহান্ন, বায়ান্ন । 

ব্যাজ--স-। লাভ। 

ছুঞ1- ছু ইয়া। চণ্তীম্গগ-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩৩৫ পৃষ্ঠা ছুব শবের টাকা দরষ্টবা। 
কাঁড়াকাঁড়ি--সণ কর্ষণ ১ প্রাণ কডঢণ; সণ কর্ষ ৯ প্রাণ কডঢ; সণ কষ্ট » প্রা 

কঠ্ঠ। কাড়াকাড়ি-ছইজনে আকর্ষণ, আকর্ষণের বিপরীত বিপ্রকর্ষণ। 

পল-__চারি তোলার এক পল 

আটম্বরী- সণ আড়ম্বর । 

উকীল--ফাণ ৰকীল। 

পসাসয়--স০ প্রসার ১ বা ৬/ পসার। 

বকাল--স০ ব্ধল ; আণ বকৃল্-শাক, ওষধাদদির উপকরণ, বেণে মশল|। 



ধুল্লনার চগাপুজ। ৭98১ 

৫৮৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট 
কড়ক-? সণ কটু, কঠোর ১ কড়া? এখানে অর্থ মন-কযাকধি, ঝগড়া । হি০ 

কড়কৃন1, কড়.কানা-কড়া কথায় সতর্ক বা তিরস্কার করা। 
আলটা-_সণ আলি-্বাধ ৮ বাণ আল , আল+টি, টা-সীমা, বেড়া । স০ অল- 

নুক্সরমুখ, হুল, কণ্টক। এখানে অর্থ ছল, ওজর । 

স্কানের মত্ত ইত্যার্দি-__-তুঃ--6%00 1:7০%01096)) 00)16%69 800106. (119) 2০1৫. 
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৫৮৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

ত্রপাস্তর--স; ত্রপাস্তর, তৃপাস্তর (ব্রি+ প্রান্তর ) ৯ বা০তেপাস্তর। তুঃ__সম্থে 

পাথার পিছে পাথার মধ্যে পাথার তেপাস্তরের মাঠ।--উপকথার ছড়া। 

খুলনার চণ্ডীপূজা (৫৮৭৫৮ পৃষ্ঠা ) 
৫৮৭ পৃষ্ঠা 

ইন্দু-কুন্দ-কামরুচি-_কাম-রেতঃ ॥ চন্দ্র কুনফুল ও শুক্রের ন্যায় যে বস্ত্রশুভ্র। 

পাঞজলা--স প্রাঙ্জলি ১৯ পাঁজলা। সণ পবন ৯ পোয়ান (পবনং কুস্তকারস্ত 

পাকস্থানে _মেদিনী। )+জাঁল » পাঞ্জাল_উনানের আগুন। প্রঃ 

ফল মুল নৈবেছ্য ভয়! দ্বিল ডাল! । 

স্থগন্ধি চনন-কাঠ্ে জাগহ পাজল! ।-_কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাও। 

এখানে পাজল! অর্থে পুস্পাঞ্জলি অথব! হোমের আগুন। 

ংশভয়ে রক্ষ! কৈলে দেব নারায়ণ-_বস্থদেব কৃষ্ণকে যশোদার গর্ভজাত কন্ত। যোগ- 

মায়ার সহিত পরিবর্তন করিয়া আনেন ।__ভাগবত ১০1৩) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 

শীকষজন্মথণ্ড ৭ 7 খিষুপুরাণ ৫1৩) হরিবংশ ) ভবিষ্য পুরাণ ইত্যাদি ।. 
মধুকেটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ__মধুকৈটভ উৎপন্ন হুইয়াই তখন একমাএ উৎপন্ন দেবতা 

বিষুণর না(ভকমলম্থিত ব্রদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করে ; ভীত ব্রহ্গা মহামায়া যোগ- 

নিদ্রার শরণ লইয়া! পরিত্রাণ লাভ করেন।__দেবী-ভাগবত ১।৭ $ মার্কণেয় পুরাণ 

৮১) কালিক! পুরাণ ৬১। 

পক 



৭৪২ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

ছর্বাসার শাপে রক্ষা! ঠকলে দেবগণ- ছূর্বাসার শাপে স্বর্গ শ্রীত্র্ই হইলে দেবগণ শক্তির 

উপাসণ করিয়! পরিত্রাণ লাভ করেন।--দেবীভাগবত ৯৩৯; বিষণ পুরাণ 

১৯) ইত্যাদি । 

প্রথম সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়-_দূর্বাসার শাপে ইন্দ্র শ্রীভরষ্ট হওয়ার পর ইন্দ্র দেবী- 

তর্গীর আরাধনা করেন। 

অকালে বোধন-_কাল্িক! পুরাণ ৬* ) দেবী-ভাগবত ৩৩১? বৃহদ্বপ্মপুরাণ পর্ববথণওড 

২২) ইত্যাদ। 

ষোল উপচার-_চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ১৬৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

৫৮৮ পুষ্ঠা 

নেত-_সণ নেত্র_শ্তাজ্জটাংগুকয়োঃ নেত্রম-'মমরকোষ। হুঙ্ষ্ম পষ্টবন্ত্র। পূর্বকাণে 
নেতের কাপড় বিখ্যাত ছিল। কৃত্তিবাসে নেতপাট ; চৈতন্থচরিতামুতে নেতধটি; 

শূন্যপুরাণে নেতের পতাকার উল্লেখ আছে। 

৫৮৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

ছর্গী-_যিনি ছুর্গতি নাশ করেন ও যিনি হর্ণাস্থুরকে বধ করিয়াছিলেন। কাশীথণ্ড ৭২) 

দেবীপুরাণ ৩৭। চশ্ডীমগ্ডল-বোধিনী প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

৫৮৯ পুষ্ঠার পাঠাস্তর 

নিদ্রারূপী--ভগবতী ঘোগনিদ্রা কংস-কারাগারের প্রহরীদিগকে নিদ্রাচ্ছ্ন করিয়া 

রাখিয়াছিলেন।--ভাগবত ১০।৩) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীরুষ্ণজন্মথণ্ড ৭) বিষু 

পুরাণ ৫৩) হরিবংশ ; ভবিষ্ পুরাণ ইত্যাদি । 

শৃগালী-_মহা মায়া যোগনিদ্র। শৃগালী হইয়া বন্সদেবকে পথ দেখাইয়া যমুনা! পার করিয়া- 

ছিলেন) এই ঘটনার উল্লেখ কেবল মাত্র ভবি্ষ্যিপুরধাণে আছে-_-শিবারূপেণ 

গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে ।-_ভবিষ্যপুরাণে বসিষ্ঠপ্লপি-সংবাদে শ্রীুষ্ণজন্মাষ্টমী- 
ব্রতকথা। 

কালিন্দী--শিব সতীবিরহে কাতর হইয়া যমুনার জলে ঝাপ দিয়াছিলেন, শিবের 

সন্তাপে যমুনা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া! কালিন্দী হয়। কলিন্দ-পর্বতোৎপন্প! নদী কালিন্দী। 

কালীনদী ১ কালীন্দী ১ কালিন্দী। 

নারায়ণে গতি--মধুকৈটভ বধের সময় দেবী যোগমায়া পাতাল হইতে পৃথিবী উদ্ধার 

করিয়৷ আনিয়। যুন্ধক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া দেন ।- কালি ক্কাপুরাণ ৬১ অধ্যায়। 



বণিক্-সভায় খুল্পনার পরীক্ষা প্রদান ৭8৩ 

ছনাহুলী-_চণ্ডীমগ্ডল-বোধিনী প্রথম ভাগের ১৮২, ও ৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । তৃঃ-হিক 

17811610)90)9 138119101210) 21161019) 401610180 (7511910 ল 08189 4 

9)» 80058)1) | ইহা আস'রীয়দিগের যুন্ধধ্বনি। হাঁটিন [0181919-- 

চীৎকার কর!) পুর্বব আফ্রিকার বাণ্ট, নিগ্রোর| শুভকর্ের সমস্ত চীংকার করে 

উ-গেলে গেলে। 

পৃথগ. ঘোষ! উল্ল লয়ঃ কেতুমস্ত উদ্দীরতাং। 

--অথর্ববেদ ৩৩১৬৬ ॥ 

উল্ললু শব্দে দিগন্ত ধ্বনিত হোক । 
অনুরদিগের (4১৯৪৮71%০09) যুদ্ধধবনি হেলয়ে। হেলয়ঃ। 

_শতপথব্রাঙ্গণ ৩২, ১২৩--২৪। 

সৈশাননেভ্যঃ পুরন্ুন্দরীণাম্ উচ্চৈর্ উলুলু-ধবনির্ উচ্চচাপ্স ॥ 

--নৈষধচরিত ১৪ সর্গ ৫১ শ্লোক। 

দ্ময়্তী নলের গলায় বরমাল্ দিলে পুরশ্ুন্দরীদের মুখ হইতে উচ্চ উলুলুষ্ধবনি 

উচ্চারিত হইয়াঁছিল। | 

শ্বেত মাঁছি--যাহা ছুর্নভ তাহাকে দেবাংশ বলিয়া লোকে বিশ্বীস করে। ততঃ 

শ্বেত মক্ষিকাঁর বেশে সত্বর গমন। 

-মাণিক গাঙ্গুলির ধশমঙ্গল ১০৩1২1৮৭। 

মনসামঙ্গলে মনসা! শ্বেত-কাকের রূপ ধারণ করিয়াছিঙ্গেন। 

বনিক্-সভায় খুর্ননার পরীক্ষ। প্রদান 
(৫৯০-৫৯৩ পৃষ্ঠা) 

৫৯০ ্ষ্টা 

ধশু-_বৌছ ভ্রিরত্বের অন্ঠতম দেবতা, তিনি পরে হিন্দুদেযর়ও একজন প্রধান দেবত' 

হইয়া উঠেন। ধর্খ সাক্ষী করিয়া ভূর্জপত্রে বা অশ্থথপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া দেওয়া 

হইত. 

আদিত্য-চন্ত্রাবনিলোহনলশ্চ 

ভৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ 



৭৪৪ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

অহ্শ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে 

ধর্মে! হি জানাতি নরস্ত বৃত্তম্ ॥ 

1৯১০ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

সান--স০ শানী, ফা- সয় ন_পরানরশ, সড়। 

৫৯১ পৃষ্ঠা 

চন্দ্রা সদাগর; তিনি মনসা-বিরোধী, তিনি সর্প চালন। করিলে সর্প অধিকতর 

ক্রুদ্ধ হইবার কথ! । 

মহীলতা-_কেঁচে! | 

বুহিতাল-_৭০ বছিত্র+ মাল (অস্ত্যথে)-নৌ-বণিকৃ, জলপথের সওদাগর, যাহার বহু 

জাহাঙগ আছে। ও০ বোইত-বাণিজ্যপোত। 

সাবল-_চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ২৯১ পুষ্ঠায় শাবল দ্রষ্টব্য । 

তাতায়-_-স- তপ্ত ১ প্রাণ তত্ত ১৯ তাত; ৮/ তাত। 

সাড়াসি--স০ সন্দংশ, সপ্ডিশ। প্রঃ 

সাড়াশিতে মাংস টানে শেল শুল ফৌড়ে।--কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

৫৯২ পুষ্ঠা 
তৃণকৃট-তৃণস্তপ। 

ভারিলে--ভর করিলে, মন্ত্র আরোপিত হইলে। 

৫৯২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

পনই-_সণ প্রন্নোতি (ক্ষরতি) ১ প্রাণ পহ্ছই ১৯ হি পনই ১» বাণ পানাই। পতছিদ্র 

কলসী যাহ! হইতে শতধারে জল পড়ে তাহাকে হিন্দিতে পনই বলে। রাধার 

কলঙ্ক তঞ্জনের অনুরূপ সছিদ্র কলসীতে জল ভরিয়া আনার পরীক্ষা । রাধার 

এই পরীক্ষার গল্প লৌকিক। 

জতুগৃহের ব্যবস্থা (৫৯৩-৫৯৪ পৃষ্ঠা) 
৫৯৩ পৃষ্ঠা 

অতুগৃহ---মহাভারত আদিপর্ব ১৪৬, ১৪৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 

দাইস্-সণ দায়ী। 



জতুগৃহ নির্মাণের চেষ্টা ৭8৫ 
বাজী-_ফা০ বাজী, স বাজ- খেলা, ইন্দ্রজাল। প্রঃ 

বিধাতার বাজী কেবা করয়ে খণ্ডন ।-_কৃত্তিবাস, অযোধ্যা কাণ্ড । 
বাজিকার নাচাঁএ হেন কাটের পুত্বলী ।__চৈতন্তমঙ্গল। 

রাজী--আত। সম্মত। 

পুটপাণি-_পাঁণিপুট, অগ্জলিবন্ধ হস্ত। 

জৌঘর-_স০ জতু ১ প্রাণ জউ; সণ গৃহ ১ প্রাণ ঘর। প্রঃ__ 

যাত্রী সহ জৌঘর প্রদক্ষিণ করি। 

প্রবেশ করিল রঞ্জা গ্রভূপদ ম্মরি ॥__মাণিক গান্ুলি। 

মাসতিত--স- মাতৃশ্বশ্যকা ১৯ * মাতৃত্বস্বিক ১ মাতুসসসিক। ৯ মাতুস্সসিআ ১ 

মাউস্সিঅ ৯ প্রাণ মাউসিআ ৯ মণ মাসী, হি ও০ মাউসী ১ মাইসী ১ সি 
পণ বা০ মাসী । মাসী শব্ধ অন্ট শবের সহিত সমাসবদ্ধ হইলে মাসী স্থানে মাস 

হয়, যথা- মাসশ্বশুর মাসম্বাশুড়ী। মাস + তাত (+ ক ১ অ)-মাসতাত ১ 

মাসতুত, মাসতিত। ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে ১৬৬ পৃষ্ঠায় পঞ্ডিত 

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্্রীর “ক্ষুত্রের খেলা” প্রবন্ধের পঞ্চম প্রকরণ দ্রষ্টব্য । 

জতুগৃহ নির্মাণের চেষ্টা (৫৯৪-৫১৫ পৃষ্ঠা) 
৫৯৪ পৃষ্ঠা 

হ্যাই--সণন্তায়। 
দড়াইয়া-_-সণ দৃঢ় ৯ বা? দঢ়। ধাতু। 

জতুগৃহ নির্মাণের চেষ্টা (৫৯৪-_৫৯৫ পৃষ্ঠা ) 
৫৯৪ পৃষ্ঠা 

কারিকর-_-স০ কারুকর, কারিকর, ফাণকারিগর। প্রঃ 

গড়িয়াছে শুক কারিকর ।-_চৈতন্ঠচরিতামৃত | 

পাছড়া-_-চণ্ভীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৪০১ পৃষ্ঠায় পাছড়ি শবেের টাকা দ্রষ্টব্য । 



৭৪৬ কবিকঙ্কণ চণ্ডা 

চা্গড়া--ফাণ চাঙ্গ বিস্তৃত খাব, প্রদারিত ফরতলের পরিমাণ। হি5 চঙ্গের, 
চঙ্গের|স্বড় ঝুড়ি। চাক্গড়াস্বড় চাপ, চাপড়া, এক চাগড়। বা ঝুড়ির 

পরিমাণ। যোগেশ-বাবুর মতে এই শব্ধ চতুরম্ুলী হুইতে নিষ্পন্ন। এই শবা 

ফার্সী শব্ধ হইতে নিশপন্ন নছে, কারণ চর্যযাঁধ্যবিনিশ্চয়ে চঙ্গেড়া শব আছে। খুব 

সম্ভব এটি দেশী শব । 

খুলনার চণ্ডীস্তব ও জতুগৃহ নির্মাণ 
( ৫৯৫ ৫৯৬ পৃষ্ঠা!) 

৫৯৫ পৃষ্টা 

হষ খ--স০ ছুষখ 5 ছুঃখ। প্রঃ 

অপার আনন্দে ছষখ জন্সাইলি চিত্তে।-_মাণিক গাঙ্গুলি । 

ইহ! গুনি ধিপ্রপুত্র বহু ছণ্থি হৈল।-_-শ্রীচৈতগচন্দ্রোদ়। 

৫৯৬ পৃষ্ঠা 

নড়ি_-7? মজুর । ফাঁণ নবী _ নরত্ব, পুরুষত্ব, পুংলিঙ্গ। তাহা! হইতে পুরুষ, 
মজুর? তুলনীয় মুনিষ - মজুর। 

থন্দ_-আ খন্দক্ ₹ গর্ত । তুলনীয় স খনিত। 

কৌড়ে--চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ১৭১ পৃষ্ঠার কুড়ি শবের টীকা দ্রইব্য। 

দেয়াল--ফাঁণ দীরার | প্রঃ-- 

দেয়াল থসিয়! পড়ে ভাঙ্গিয়৷ পড়ে চূড়া ।--গোরক্ষবিজয়। 
পাষাণ দেয়াল ঘরের লোহার কপাট ।--গোবন্দচন্দ্রের গান। 

কে জানে কেমন রূপে ভাঙ্গিল দেআল। 

--সীতারাম দাসের ধর্মরাজের গীত । 

আড়প-_-স০ অরাল -তির্ধ্যক্ ভাব; সণআয়তি _ প্রস্থ, বিস্তার, পারব; সণ আলি, 

প্রাকার ; সণ অর্গল। আড়প 5 ঘরের যে অংশ তির্ধ্যক ভাবে অথবা গ্রস্থের 

দিকে প্রকারের ন্তায় বিস্তৃত থাকে । 

ঝনকাট--স০ ধারণকাষ্ঠ ? সণ ধরণম্ - সেতু । চৌকাঠের কপালী বা সর্দল, 

মাথালী। 



খুলনার শঙ্কা ৭8৪ 
সীড়ক--স” শ্রেণীক, ও০ সেণি। খড়ের চালের রোয়া স্বস্থানে রাখিবায় নিমিত্ত 

যে মোটা ও চওড়! বাখারী বাধা হয়; শাড়ক ও পাড়ি একত্র বাধা হয়। গ্রঃ-_ 
লাড়কে লাগিল জান ।-- শৃন্যপুরাণ। 

ছাটনি--স ছট! - খড়ের চালের রোয়ার উপরে এবং শাড়কের সমাস্তরে যে শলা 
বাধা হয়। প্রঃ__ 

তালর কাড়ি লাগে গুমার বাখারি 

ছিটনি তথির উপর ।-_ শুন্তপুরাঁণ। 

পাট--স০ পট্ট। মাটির ঘরের দেয়ালের এক এক দিনের নির্শিত কর্দম্্তর । স- 
পালি (পংক্তি ) ৯ পাটি ১ পাট। 

ছাওনি--স০ ছাদনী ১ গ্রা ছাঅনী ১ বা০ছাওনী। প্রঃ 

উপরর ছাবনী মারিল তুলিয়। ।-_মাণিকচন্ত্র রাজার গান' 

ূল্লনার শঙ্কা (৫১৬__৫১৭ পৃষ্ঠা) 
৫৯৬ পৃষ্ঠা 

আগুনি-_স০ অগ্রণী ৯ প্রাণ অগগণী ৯ স০ অগ্নি ৯ * অগিনি ৯ প্রাণ অগনি ৯ 

আগুনি ৯ আগুন। স০ অগ্নি ৮ প্রাণ অগ্নি ৯দিন্ধী অগ্ন, হিণ আগ। 

বাংলা-ওড়িয়ার উকার-প্রবণতায় আগুন, হলুদ, শিমুল, প্রভৃতি শবে উকার 

আগম। 

কাঁড়ে_-»০ কর্ষণ ১ প্রাণ কড্চণ; কর্ষ ১-কডঢ। সণ কৃ্ট ৯ প্রান কঠঠ 

কাড়। _ প্রকাশ বা নিফাশিত করা । প্রঃ-- 

ঘমুন! কাড়িছে রা1।-_জ্ঞানদাস। 

আম! কাট কুগ্জ হইতে ।- চৈতন্থচরিতামৃত। 

শেষ পহর রাতী কুরিলী কাটে রাএ।-_শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 

দোউ দীন দীনং কটী বহ্কি অসিসং | চাদকবির বীরগাথ! । 



৭৪৮ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

রাস” পাব কব । প্রঃ 

পঙ্গীগণ র! কাড়ে শানতে কর্কশ 1-_কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

আখির জলে পথ নাহি দেখি, মুখে ন! নিঃস্বরে র1। 

_-চতীদাস। 

খুলনার চণ্ডিকা-স্তোত্র ( ৫৯৭-_৫১৯ পৃষ্ঠা ) 

৫৯৮ পৃষ্ঠা 

পক্ষী--সমর্থনকারিণী ৷ 

অষ্টভুজা_ভাগবত ১০৪ ) বিষুপুরাণ ৫1৩? ইত্যাদি। 

কুমুধ।-_-সণ কু (- পৃথিবী ) + মুদ (_ হষ্ট হওয়া) 

পৃথিবীর সকলে হষ্ট হয়। )- স্ত্রীলিঙে কুমুদা! 

কর্ণিকা--কংসাস্থরের এক নাম কর্ণীস্থত; কণিক - কংস; কর্ণিকা 

সম্বস্থীয় দেবী । 

৫৯৮ পৃষ্ঠার পাঠীন্তর 

কুমুদদ (5 যাহাকে দেখিয়া 

কংস 

নিরুদ্দেশ হইল! যদুপতি-_-হূর্ধ্য সত্রাজিৎকে শ্তমস্তক মণি দান করেন। সন্ত্রাজিৎ তাহা 

ভ্রাত। প্রসেনকে দান করেন। প্রসেন মুগয্ায় গেলে এক সিংহ তাকে বধ 

করিয়া! সেই মণি হরণ করে। সিংকে বধ করিয়া জাম্ববান্ নামে এক তল্লক 

মণি হরণ করে । লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল কৃষ্ণ মণি হরণ করিয়াছেন, 

কারণ একদিন কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে সেই মণি কৃষ্ণের মাতামহ ও মথুরার রাজা 
উগ্রপেনকে দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; উগ্রসেন নামে মাত্র রাজ৷ 

ছিলেন, আসল রাজা ছিলেন কৃষ্ণ । এই অপবাদ ক্ষালনের জন্য কৃষ্ণ বনে 

গিয়া-_- 

খক্ষরাজ-বিলং ভীমম্ অন্ধেন তমসাবৃতম্ 

একো! বিবেশ ভগবান্ অবস্থাপ্য বহিঃ প্রজা । 

মণিহেতোরিহ প্রাপ্ত! বরম্ খক্ষপতে বিলম্ ॥ 
ভাগবত ১০।৫৬। 



খুল্লনার জতুগ্ৃহে প্রবেশ ৭৪৯ 

দৈবকী ক্ক্মিণী মেলি ইত্যাদি_শ্তমস্তক মণির দন্ধানে গিক্স কৃষ্ণ ভল্পকের গর্তে 
পাবশ করেন।- 

অদৃষ্ট| নির্গং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্ত বিলং জনাঃ 

প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি ছঃখিতাঃ স্বপুরং ষষুঃ। 
নিশম্য দেসূকী দেবী কুক্সিণ্যানকছুন্টুভিঃ 

সুহৃদে। জ্ঞাতয়োইশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণম্ অনির্গতম্ ॥ 
সত্রাজিতং শপত্তস্ তে দুঃখিতা দ্বারকৌকস:ঃ 
উপতস্ুশ, চন্দ্রভাগাং ছূর্গাং কৃষ্ণো পলবয়ে ॥ 

তেষাস্ত দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষ৷ সচ 

প্রাহুর্বভুব সিদ্ধার্থ সারে! হর্যয়ন্ হরিঃ। 

--ভাগবত ১০।৫৬।/৩৩-৩৬ | 

বিশালাক্ষী--বিশালাক্ষী প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মঘটের আবরণ-দেবত1 ছিলেন, পরে ছর্গার 

নাম'স্তরে পরিণত হন ।__ 

বারাণস্তাং বিশালাক্ষী দেবতা! কালটৈরবঃ। 

মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুগুলশ্চ মম শ্রুতেঃ ॥ 

_-তন্ত্রচ্ড়ামণি। কালিকাপুরাণ ৫০৬১ । 

ধুল্লনার জতুগৃহে প্রবেশ (৫৯৯_-৬০১ পৃষ্ঠা ) 
৬০০ পৃষ্ঠা 

গ্রতা--্প্রত্যয় | 

ভেজিয়া--স০ ভেদয় (বিচ্ছিন্ন (করে?) ১৯ হিণ ভেজ (প্রেরণ করে! )।-_বিম্স্ 

সাছেবের অনুমান । স০ অভ্যজ্যতে হইতে স্থনীতি-বাবুর অনুমান । 

উভমুঙ।__স০ উর্ধা ৯ প্রাণ উত্ত, উভ ১ হি০ বাণ উত। পণ মুখ ৮ প্রাণ |মুহ ৯ 

ও০ মু, হি০ মহ । উর্ধ হইয়াছে মুখ যাহার সে উভমুডা। 
আশা--স০। দিক। 

দিশ।_সণ দশ. _ দিকৃ। দিশালাগ! - দিক্ভ্রান্ত হওয়া! । প্রঃ 

খেতে নাই সম্বল দেখিতে লাগে দিশা ।--ধর্মমলল । 

৮৩ 



৭৫৬ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

হনহন--কোল ভাষায় হন 7 চলা, গতি। সণ ৬/ হন শু গতি, ভিংসা। স০ 

হিও ৯ গু৭ হেঁডবু _ হাট! । 

৬০১ পৃষ্ঠা 

চক্রপাণি_-বিষ্ুর রূপ ও বেশ সম্বন্ধে পন্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৩১ অধ্যায়, বিষুপুরাণ 

ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। 
সুর্ধ্যের শাঁতিত তেজ হইতে বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর চক্র, শিবের শুল, ইন্দ্রের বজ, 

ধমের দণ্ড, বরুণের পাঁশ ইত্যাদি গঠন করিয়া দেন ।-_মার্কখেয় পুরাণ, 

মত্যাপুরাণ ১১ অধায়। 

হরিণের পৃষ্ঠে. ........ পবন- বৈদিক সাহিত্যেই মরুতের বাছুন হরিণ । 

রহায়--»০ রহিত ১ প্রাণ রহিঅ। সণ অর্থ ৯ * অরহ ১৯ রহ। 

খুল্লনার পরীক্ষায় বণিকৃগণের শঙ্কা 

(৬০৩-_৬০৫ পৃষ্ঠা) 
৬০৩ পৃষ্টা 

শঙ্ঘ শ্রীরাম লক্ষ্মণ__শ্রীরীম-লগ্মরণের ন্যায় জোড়া শ্ীথা। শ্রীরাম-লক্ণ শীখ 

পূর্বকালে নু প্রসিদ্ধ ছিল দেখা! যাঁয়__তুঃ__ 

ছই ছাতে পরে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।__-জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল। 
কু পাছ বছৈ শংখ শ্রীরাম লক্ষণ ।__মাঁণিক গাঙ্গুলি 

নহুলি--স০ নব+লী ১ হিণ নবেলা ১ নয়লি, নভলি, নহুলি। ফা নওাঁলী ৯ 
নওলী। প্রঃ 

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন ।--চণ্ভীদাস। 

৬০১ পৃষ্ঠ 

লোহ--স” লোত (-অশ্র)৯ * লোঅ ১৯ লোহ (অন্ত্যন্বরে হকার আগম ) 
ও? লুহ প্রঃস্" 



খুল্পনার পরীক্ষায় বণিকগণের শঙ্ব। ৭৫১ 

দিব! রাত্রি রাণীর নয়নে ঝরে লোহ।-_মাণিক গাঙ্গুলি। 
মন্দোদরী যে জন সিঞ্চিল লোহ-জলে।__ঘনস্তাম দাসের রামায়ণ। 

৬০৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

গঙ্গার কলঙ্ক-_গঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পদে জন্মলাভ করিয়! জন্মদাত্ কৃষ্ণকেই পতিরূপে কামন৷ 

করেন।- ব্রহ্মবৈবর্তপুরা৭ প্রকৃতি খণ্ড ১১ অধ্যায়। গঙ্গ। শিবের পদ্বী-_ইহা! বন্ধ 
পুরাণে আছে । আবার গঙ্গ! সাগরপত্ী ও শাস্তনুরাজার পত্বী।--মহাভারত। 
গঙ্গ৷ নিয়গামিনী | গঙ্গা সকল লোকের পাপ ক্ষালনে স্বয়ং কলঙ্কিতা। 

কুচনী--কোচবধূ। শিবের কুচনীগ্রীতি কোচ শবের টীকায় দ্রষ্টব্য ( চত্তীমঙগ- 
বোধিনী প্রথম ভাগ ২০৫, ৫৩৪ পৃষ্ঠা )। সণ কন্বোজ ১৯ * কমোজ ১ * করেৌচ 

১ কচ ৯ কোচ ৯ কোচ। 

বিষহরি-_-যে বিষ হরণ করে -_মনসাদেবা। মহাদেব একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়। 

পদ্মবনে কন্তা মনসাকে জন্ম দেন, তাই মনসার এক নাম পল্মাবতী। মহাদেব 

এক করগ্ডের ভিতর কন্ঠাকে লুকাইয়। বাড়ীতে লইয়া আসেন। মহাদেব স্সান 

করিতে গেলে চণ্ডী করণ খুলিয়! স্থন্দরী পদ্মাবতাকে দেখিয়৷ কোপে লাঞন! 

করিয়া বলিলেন--“এখানে সতিনী তুমি আছ লুকাইয়। ?” ( বংশীদাস রায়ের 

পন্মাপুরাণ )। তার পর মনসার বিবাহ হয় জরৎকাকু মুন্র সঙ্গে। জরৎকারু 

গর্ভবতী মনসাকে ত্যাগ করিপণে মনস! পিভ্রালয়ে ফিরিয়া আসেন (মহাভারত) । 

তখনও চণ্ডী মনসাকে বাপের অপবাদ দিয়! সন্দেছ করিয়াছিলেন (সীতারামের 

মনসামঙ্গল )। 

চিন্তা-_ শ্রীবংস রাজার মহ্িষী চিন্তা স্বামীর স€গামিনী হুইয়! বনে যান? বনে স্বামীর 

দ্বারা পরিত্যক্ত হুইয়া কাঠুরের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।__কাশীরামদাসের 
মহাভারত, বনপর্ব ৷ 

৬০৬ পৃষ্ঠার আতরিক্ত 

কীঙিপুর়--? 

কর্জনা--বর্ধামান জেলায় বর্ধমান শহর হইতে থাড়। উত্তরে প্রসিদ্ধ গন্ধবণিক্-সমাজ। 
চম্পাইনগর-_বর্ধমান জেলায় মানকর ও বুদবুদ গ্রামের মাঝামাঝি । বঙ্গের বু জেলা 

এই চম্পাইনগরের অবস্থান দাবী করিয়! থাকে। 
ধবল--টাঁদ সদাগরের অঙ্গে ধবল হওয়ার বৃত্তাত্ত কোনো মনসামঙ্গলে পাই নাই। 

কোথায় আছে? 



৭৫২ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

খুল্লনার চণ্ডিকা-স্মরণ ( ৩০২৬ ৬০৭ পৃষ্ঠা!) 
৬০৬ পৃষ্টা 

ধীষণা--স০ ধিষণ। জ্ঞান, বুদ্ধি । | 

আই-_দণ আয়ু। শূন্যপুরাণে আউ | প্রঃ 

খন! বলে ফুরাল আই । 

বারি-_ঘট। 
মদমন-_-স০ +/মদ হষ্ট হওয়া! । মদমন _ হষ্টমন | 

আচল!_স অঞ্চল ৯ আচল, আচল! । 
ওলাপ_-স০ উত্তরণ ১ হি০ উতার্ন!, বাণ উর ১ বাঁ উল- নামা, অবতরণ। ৬/উল 

১ ওল। ও০ ওহল]। সণ উৎ+লভ ১ উল্লভ ৯ উলহ; সৎ অবলভ ৯ 

ওলহ।-_ডাঃ স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় । প্রঃ-_ 

ওলাও পশর। শঙ্খ দেখিব কেমন।--কৃত্তিবাসের রচিত যোগাঙ্ছার বন্দনা । 

কি দেখি গোরস আগ ওলাহ সন্মুথে ।-_মাধবাচাধ্যের কষ্ণমঙ্গল। 

পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে ।-_ছুঃখা শ্তামদাসের গোবিনামজগল। 

মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার ।-_শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 

রথে হৈথে উলি অত্তুর প্রণাম যে করি ।--মালাধর বসুর ভাগবত। 

মরি বাছ! ছাড় রে বসন। 

কণরসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন ॥__-নরসিংহ দাস, পদরত্বাবলী। 

পলাকড়ি--পটোল? তুঃ--পটগ পাঁণিফল ভাজে আর পলাকড়ী।-_মাণিক গাঙ্গুলি 
১০৩০।১১৫। 

নিডোরিয়া-স০ গুড ৯ গুড়ানো (সঙ্কোচন )। নি (সম্কৃ) + গুড়ানো- 

নিগুড়ানে। ৯ নিগড়ান। হি০ নিচোড়না ( নিকুঞ্চন হইতে )।--শ্রীজ্ঞানেন্ত্র- 

মোহন দাস। সৎ */ নিঞ্জ (শুদ্ধি); নিঞ্জিত ১ নিঙ্ড়া ।- শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 
ও ডাঃ নুনীতি চট্টোপাধ্যার। মণ চেঙ্গরণে। প্রঃ-_ 

অগ্তন গঞ্জিয়। কেবা খঞ্জন আনিল রে, 

চাদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা! ।__চণ্ীদাস। 



ধনপতির রাজসম্তাষণ ৭৫৩ 

কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধার।।-__বিগ্ভাপতি। 

কত টাদ নিঙ্গাড়িয়। মুখানি মাজিয়াছে ।- জ্ঞানদাস। 

ভাবে--স০ উদ্ভার ৯হি০ উভার, উভার্না। প্রঃ 

দিনটাত মহারাজ বার ভার উভাইল।-_মাণিকচন্দ্র রাজার গান। 

ডাবর-_ডাবের আকৃতির পাত্র ডাবর। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় সণ দর্ব্বি»ডাব, 
ডাৰর, ডিবা, ভাবু ইত্যাদি সমস্ত শব্দই নিম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন 
রায় বলেন--স” দর্ভ» প্রা দর্তৃ»ভাব ( দর্ভবর্ণ বলিয়া! )। 

থালি খুরি ডাবরে পুরিয়। লহি চন্দন ।-_শুন্তপুরাণ । 

সম্বরিয়া হুপ ঢালে স্বর্ণ ভাবরে 1-_মাণিক গাঙ্গুলি। 

তার পৃষ্ঠে কুঁক্গ যেন ভরস্ত ডাবরী ।-_কৃত্তিবাদ, অযোধ্যাকাওড। 

সায়বানি--ফাণ সাছেব শব্দের বুবচনে সাহেৰান। সাহেবানী-সাহেব্দিগের অর্থাৎ 

সনত্রান্ত ধনীদ্দিগের ব্যবহারযোগ্য । ফা সায়াহ্বান্_ছায়াচ্ছন্ন,। চন্দ্রাতপ, 

সামিয়ানা। সাহেবানী সন্ত্রস্ত ছিল! । প্রঃ_-যদি ভিক্ষা দেয় তবে সাইবানী 
সকল ।--মাণিকচন্দ্র রাজার গান। সায়বানি-সন্ত্রান্ত পুরুষ অথব| মহিলার 

আরোহণ-যোগ্য, কিংব! চন্দ্রাতপ-সঘৃশ ঘেরাটোপ দিয়! ঢাক! ( দোলা )। 

৬০৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত 

চৌখুরি_-সণ চতুঃ ১ প্রাণ চউ ৯ বাণ চৌ+-খুরি ( পাঁয়! )-চার-পায়।-যুক্ত কাষ্ঠাসন, 

চৌকী। 
বার্তন_-হি০। বাসন, তৈজস পাত্র । 

৯ রত িততকাবে রন 

ধনপতির রাজসম্ভীষণ (৩০৯-__৬১০ পৃষ্ঠা) 
৬০৯ পৃষ্ঠ 

৬১০ পুষ্ট 
জ্যেষ্ঠ পৌর্ণমাসী-_ 

কার্থিকী ফাল্তুনী চৈব জোঠে পঞ্চদশী সিতা। 

মন্বস্তরাদয়শ্চৈত! দত্তত্তাক্ষয়কারি কাঃ ॥--সৌরপুরাণ ৫১ অধ্যায় 

জ্যৈষ্েতে চন দান--? 



৭৫৪ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

পৌর্ঘমান্াম্ অমাবান্তাং গ্রহণে চন্দ্রনূরয্যয়োঃ। 

পঞ্চামুতৈঃ নুসংন্গাপ্য লিঙ্গমুত্তিধরং হরম্। 

পুজক্িত্বা বিধানেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥--সৌরপুরাণ ৫২ অধ্ায়। 

চনানেতে .....শিবপুজা-_ 

অগুরুং শতগাহত্রং দশগুণং চন্দনং ভবে ।-_শিবপুরাণ, 
সনৎকুমার-সংহিতা, ২০।২২। 

ধুপৈর্ গন্ধৈশ্ চ মাল্যৈশ্ চ রক্তকাঞ্চন-বাসটসঃ। 
যে মাঞ্চ ঞ্গতে দেবি গাপপত্যে নিষুঞ্যতে ॥-_ত্রী ২০।৪৪। 

সংবৎসয়েণ চৈকেন পুষ্পাণাঁং ষৎ ফলং জভেৎ। 

দিবসেন তু তৎ সর্বং বিখ্যাতঞ্চ বরাননে। 

শেভনৈর্ দিব্যগন্ধাট্যৈঃ ।_্ ২০। ৬৫) ৬৬। 

সর্বত্র চন্দনং দগ্াদ্ অর্থ্যপাত্রেংধুন। শৃথু। 

রঃ সং ক ০ 

গন্ধৈঃ পুশ্পৈর্ মহাদেবং ভক্ত্যা সংপৃজয়েদ্ বুধঃ ॥ 
-সৌরপুরাণ ৪২ অধ্যায়। 

চা্র......শিব-সমিধানে-_ 

চা্রং যঃ শিবে দদ্যান্ মণিরত্ববিভূষি তম্। 

হেমরপ্যাদিদণ্ডং বা, তন্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ 

চাঁমরাসক্তহস্তাভির্ দিব্যস্ত্রী-পরিবারিতঃ। 

বিমান্ম্ আরুহা গণৈর্ ষাঁতি মহেশ্বরং পদম্ ॥ 
_সৌরপুরাণ ৬৫ অধ্যায়। 

শিবদ্ধারে ......শঙ্খধবনি-_ 

গম্ভীর নিনদঃ শঙ্ঘে! হংসকুনেন্ুসঙ্লিভঃ ।--শিবপুরাঁণ, বায়বীয় 

সংহিতা, ২০১০৪ । 

শঙ্খেন মুন্সয়েনণাথ শোভিতেন শুভেন চ। 

সকৃর্চেন সপুণ্পেণ স্নাপয়েন্ মন্্পূর্বকম্ ॥-_সৌরপুরাঁণ ৪২ অধ্যায়। 

কিন্তু শঙ্খ যে শিবের গ্রীতিপ্রদদ নয় এমন উক্তিও অনেক পুরাণে আছে ।-_ 



রাজ-সমীপে ভাগারীর উক্তি ৭৫৫ 

প্রশস্তম্ শঙ্খতোয়ঞ্চ দেবানাং গ্রীতিদং পরম্। 
তীর্থতোয়-স্বরূপঞ্চ পবিভ্রং শল্তুন! বিনা ॥ 

_ ত্রন্বৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খও ১ অধ্যায়। 
সর্বত্রৈব প্রশন্তাজঃ শিব-হু্ধার্চনং বিনা ॥ ( অজ-শঙ্খ )। 

-অগ্নিপুরাণ। 

রাজ-সমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি (৬১০_-৬১১) 

৬১১ পৃষ্ঠা 

হি্ছ-_-সণ” হিমু। 

হিন্থুল_-স০। পারা-ও-গন্ধকযুক্ত উজ্জল রক্তবর্ণ খনিজ বিশেষ (0100%1027) | চীন৷ 

সিঁদুর । 

হাতায়্যাহাতীর মাহুত। 

লবঙ্গ ......জায়ফপ-_হাতীর ওষধে লাগে। 

ত্রিফল। পঞ্চকোলে চ দশমুলং বিড়ঙ্গকম্। 

শতাবরী গুড়ুচী চ নিন্ব-বাসক-কিংশুকাঃ ॥ 

গজরোগ-বিনাশায় প্রোক্তঃ কন্ধঃ কষায়কঃ। 

আযুর্ব্ধেদে। গজাশ্বানাম্ উক্তঃ সংক্ষেপসারতঃ ॥ 

__-তোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু । 

৬১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

পাটনে ত--স০ পত্তন ১৯ পাটন-নগর। বাণিজ্য-বন্দরে যাইবার জঙন্ত তাহাকে 

আদেশচিহ্ধ পান দেওয়া হোক। অথবা পাট-নেত ( পট্টবন্ত্র) ও পান দেওয়া 

হোক। 



৭৫৬ কবিকস্কণ-চণ্তী 

রাজ-সমীপে ধনপতির বিনয় (৬১২--৬১৩ পৃষ্ঠা ) 
৬১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

নওলী-_নহুলী দ্রষ্টব্য ( ৬০৩ পৃষ্ঠার টাকা )। 

৬১৩ পুষ্ঠ। 

কবজ---স- কবচ। 

৬১৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বাঝ।--বাজি দ্রষ্টব্য (৫৮০ পৃষ্ঠার টীক। )। 

নাইয়া--স০ নাবিক । সণ নৌ ৯ হি০ মণ নার, ও০ লা, বাণ ন1। না+ইয়া-নাইয়া। 
স- নাবিক ১৯ নাইঅ ১ নাইয়া । 

পাঁইট-_-পাটী _ অনুক্রম, কর্মানুক্রম। ভে০ পাইটি-কশ্ম। এখানে অর্থ নৌকার 

কর্ম্মচারী। 

সুয়া__স০ নুতগা) স্ুভীগা । স০ শুভ ১ প্রাণ সুহ। চৈতম্যম্গল আদিখণ্ডে আইহম্মুহ 

শব আছে। চ্ীম্গল-বোধিনী প্রথমভাগের ২০২ পৃষ্ঠায় সহ শব্দের টীকা 

দ্রষ্টব্য । 

দিঠ__সণ দৃষ্টি ৯ প্রাণ দিট্ঠি। প্রঃ-থাক মোর দিঠে।-_ শৃন্তপুরাঁণ। 

রুধষিল সে শচীদ্দেবী চাহে একদিঠে।--চৈতন্ঠমঙ্গল আদিখণড। 

হুয়--স০ দুাগা । 

সফর-_ফাণ। স্থলপথে ব! জলপথে ভ্রমণ; বিদেশ । 

ভাতার---স ভর্তা ৯ প্রাণ ভত্তার ১৯ হি০ ভতার, ও ঘইতা। প্রঃ-_ 

মাও ঘরিণী সে জে পুত্র জে ভাতার ।-_-গোরক্ষবিজয় । 

শেষ কাঁলত ধরেক পাঁইক ভাতার ।--মাঁণিকচন্ত্র রাজার গান। 
সবাই ভাতার করে ভাব যদি পায়।-_মাণিক গাঙ্গুলি। 

বিয়াজ---স- ব্যাজ । অদ্বীতৎসম রূপ । 



সদাগরের প্রতি খুল্পনার বিনয় ৭৫৭ 

সদাগরের প্রতি খুল্লনীর বিনয় (৬১৫--৬১৭ পৃষ্ঠা) 
২১৫ পৃষ্টা 

পেড়ি--স০ পেড়' (অমরকোষ), পেটিক! ১ প্রাণ পেড়িআ, সর্বা” টী ০ গেড়া । 

ছোট পেড়1- পেড়ি। 

৬১৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

সমা--বতৎসর | 

বছত-_স- ব্তর ১ (র লোপে) বহুত। সঃ প্রভূত ১ প্রাণ বহু, বহুত্ত। বই+ত 

পাদ্পুরণে। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইহার মুগ * বহুবস্ত শব্ধ অনুমান করেন। 
প্রঃ. 

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড্ধিল।-_চৈতগ্তচরিতামূত। 
বন্তত পুণ্যভাগ্যে চৈতন্ত পরকাঁশ ।-_-চৈতন্তভাগব আদিখণ্ড 

২য় অধ্যায়। ্ 

মাঙ্গি-_স- মুগ ধাতু অন্বেষণে । 

ডিঙ্গী__সণ্ড্রোণী হইতে ? সমস্ত মনসামঙগলে কৃত্তিবাসে মাণিক গান্ুলির ধর্মমমঙ্গলে 

ডিঙ্গ। ডিঙ্গী শব আছে। দেশী শব্দ বোধ হয়। 

পাটা-_স০ পট্ট। এখানে অর্থ প্রস্থ, বিস্তার । 
নায়া__ নাইয়া! দ্রষ্টব্য । 

৬১৬ পৃষ্ঠা 

টমক-_? বোধ হয় কমঠ। কম্ঠ শিঙ্গা-শৃগবান্ কমঠ, যাহার ধারালে। শুঙস্পর্শে 

নৌকা ভাঙিয়া যায়। 

উড়ক--উড়ুদ্কু _উড্ডয়নশীল। 
তুল!-_তুলার স্তায় কচ্ছপ উড়য়! বেড়ায়। 

শসা-_স০ ত্রপুষী। দেশী শব্ঘ। 

থণ্ত-_ডাকাত, যাহার! খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়। অর্থ অপহরণ করে । ও খঁট। 

৬১৬ পৃষ্ঠার পাঠান্তর অতিরিক্ত 

উড় ষ-_স০ উদ্দংপ ৯ হি- উড়িস। গোপীচন্দ্রের গানে ওরস। 

৮১ 



৭৫৮ কবিকক্কণ-চণ্ডী 

৬১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

দঢ় বৈদিক দহহ ৮ সণ দৃঢ়। 

ভরা--স” ৬/ভ্ ১৯ বাণ ৬/ ভর । ভর1-ভার, বোঝা । প্রঃ 

অকম্মাৎ ধনের ভর! বুড়ে যায় জলে ।- মাণিক গাঙ্ুলি। 

বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামণ মাণিক্য 
সম্পূর্ণ চৌন্দখাঁনি ভর1।-_কাণ! হরিদত্তের মনসামঙজগল। 

খুল্পনীকে ধনপতির জয়পত্র প্রদান এবং ভিঙ্গা উদ্ধার 
(৬১৭-_-৬১৮ পুষ্ট ) 

৬১৮ পৃষ্ঠা 

জয়পত্র-_ প্রবাসগামী স্বামী গর্ভবতী স্ত্রীকে যে স্বীকারপত্র দিয়া যাইত। 
দৈবজ্ঞ-_-দেবতার উ্দশ্য সন্ধান করিয়! জানে যে। 

খড়ি__স০ খটা, খটিক1 ১ প্রা” খড়িঅ, খড়। একরকম কোমল প্রস্তর 15698চ9। 

প্র: 

ছুইজন দৈবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি ।--মাণিক গাশুলি। 

লেখা! করে কাহ্াঞ্চি আপনে খড়ী পাড়ী।-_শ্রীকষ্ণকীর্তন। 
তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেল|। 

খড়িতে গণিয়! চাহে শুভক্ষণ বেলা ॥-_কত্তিবাস, আদি। 

পাজি--সণ পভী। সণ পধ্াঙ্গ, পঞ্চিক। ১৯ পঞ্জিক।। বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ- 

এই পঞ্চ অঙ্গ জ্ঞাপক গ্রন্থ। চ স্থানে জ চইয়াছে। 

অবণ।-_ 
শ্রবণাদৌ বুধ ষটুকে ন গচ্ছেদ্ দক্ষিণাং দ্িশম্। 

অগ্নিপীড়া! ভয়ং শোকো রাজপীড়। ধনক্ষয়ঃ |-_জ্গোহিস্তত্ব। 

প্রাচীং শ্রবণ-শক্রাভ্যাং ভড্রা শ্বিন্তোশ্চ দক্ষিণাম্। 

প্রতীচ্যাং পুষ্বোরোহিণ্যোঃ করাধ্যমণ্ি চোত্তরাম্॥ 



খুল্পনাকে ধনপতির জয়পত্র প্রদান এবং ডিল! উদ্ধার ৭৫৯ 

এতান্তষ্টৌ ভশুলা'ন বজ্জিতান্তপি দৈবতৈঃ। 
যদি গ্রমাদতো! গচ্ছেৎ জীবনং তন্ত নহ্যতি ॥- _জ্যোতিস্ততব। 

অষ্টমী নবমী-_ 

ব্ঠ্যষ্টদী-দ্বাদশীযু ন গচ্ছেৎ ত্রিদিনম্পৃশি। 
পুণিম! প্রতিপন্র্শরিক্তাবমদিনেষু চ। 
তথ৷ যমদ্িতীয়ায়াং যাত্রায়াং মরণং ভবেৎ ॥-_-জ্যোতিস্তত্ব। 

নবমী রিক্তার অন্তর্গত । 

ব্যতিপাত-_বৈধূতিব্যতী পাতৌ চ সমন্ডৌ পরিবর্জয়েৎ.__জ্যোতিস্তত্ব। 
নিপত্যভাবিনী-_-? নিস্-'নষেধ; নিসত্ব-নিষেধের ভাব; ভাবিনী-বর্তমীন- 

প্রাগ্ভাৰ প্রতিযোগিনী । 

পতিপথনাথ--? 

৬১৯ পৃষ্ঠা 

হুকুম--আ? হুকৃম। প্রঃ 

হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার ।-_কতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 

রজার হুকুম পেয়ে কোটাল রাজার । 

শিশু অন্বেষণে গেল সহর বাঁজার ॥-_মাণিক গা্ুলি। 

লেখ লেখ বলিয়! হাড়ি হুকুম ভাল! দ্রিল।-_মাণিকচন্ত্র রাজার গান। 

ধাক্কা-__-স +/ধক লনাশ, ৬/ধিক রেশ । 

গাবর- পুর্বকালে গর্ভর! নামে এক্প্রকার নৌক1 ছিল। তাহার আকার হইত 
৭০ ১৩৫৮ ৩৫ হাত। ৃ 

দীর্ঘ] পত্রপুট! চৈব গর্ভর। মন্থর] তথ! ॥ 

নৌক! দশকম্ ইত্যাত্ত রাজহস্তৈর অনুক্রমম্। 

_ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরু ! 

ভীযুক্ত রাধাকুমুদ সুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ১] 1, 0 13109100205 00101719- 

[0012001) ড০1000 পুস্তকে দ্্টব্য। 

গর্ভর! নৌকার মাঝি গাভূর ঝ। গাঁবর | 

৬১৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

ধরণীগুরু-_? ইত্ডিয়ান প্রেস সংস্করণের পাঠ ভরণী গুরু । ভরণী নক্ষত্রের অধিপতি 

যম; সেইজন্য-_- 



৭৬০ কবিকস্কণ-চণ্তী 

উত্তরাস্থ বিশাখায়াং মঘার্জ। ভরণীষু চ। 
কৃত্তিক! গ্লেষয়োশ্গাপি যাত্রায়াং মরণং ফ্রুবম্ ॥-_জ্যোতিস্তত্ব। 

বৃহস্পতি স্থরগুরু, উত্তরদিক্পতি; দক্ষিণদিকৃগীমীর পৃষ্ঠে থাকেন) দিকৃ- 

পতিকে পৃষ্ঠে রাখিরা! যাত্র! অণ্ডভ। দদিগীশাহে শুভা ঘাত্র!, পৃষ্ঠাছে মরণং ঞ্ুবং |” 

ক্ষিতিনাথ-_-? 

কষপক্ষ__- 1 
বলিষোগ--? 
তযছম্প“-_বিবাহ-যাঁজা-শুভ-পুষ্টিকর্মা সর্বং ন কার্যং ত্রিদিনস্পূশে তু। ন গচ্ছেৎ 

ত্রিদিনম্পৃশি -_জ্যেতিস্তত্ব। 

দশনী_-? দশমী তিথিতে যাত্র! শুভ বলিয়া জ্যোতিন্তত্বে নির্দিষ্ট ইইয়াছে--দশম্যাং 

ভূমিলাভঃ স্তাৎ। 

দ্বাদণী-_দবাদপ্ঠাত্ত ন গন্তব্যম।--জ্যোতিস্তত্ব | 

ত্রয়োদশী? সর্বসিদ্ধ। ত্রয়োদশী ।-_জ্যোতিন্তত্ব। 

চতুর্দশী-_চতুর্দ্যাং পঞ্চদপ্তাং গমনং নৈৰ কারয়েৎ। 

রিভ্ত।-_নবমী চতুর্থ চৈৰ রিক্ত। চতুর্দশী তথা । 

উনা--শুক্র। 

অস্তভাব্-_শুক্র গ্রহ অস্তমিত হইবে । “অতিচারং গতে জীবে” কালাগুদ্ধি হয়। 

অশুদ্ধ কালে শুভকন্মম নিষেধ । 

৬২০ পৃষ্টা 

ডুবার_স” বুল ৯ স' ৮/বুড় » প্রাণডুব্ব ৯ বা ৮ডুব। প্রাকৃত ব্যাকরণের 

মতে মজ্জ ও মস্জ-ধাতু স্থানে বুড় এবং পালি ব্যাকরণের মতে ডুবব মাদেশ 

হয়। ডুবার-ষে জলে অধিকঞ্ষণ ডুবিয়! থাকিতে দক্ষ। 

মধুকর-_গ্রাচীনকালের বণিকৃদিগের প্রধান পোতের নাম থাকিত মধুকর। ধনপতির 

সপ্ত ডিগার প্রধান মধুকর, শ্ীমস্তের সপ্ত ডিঙ্গারও প্রধান মধুকর, টাদ সদাগরের 

সপ্ত ডিগ্লার প্রধান মধুকর, রায়মঞ্জল কাবোর নায়ক পুষ্পদত ও শীতলামঙগল 

কাব্যের নায়ক দেবদত্তের বাণিজ্যগামী প্রধান নৌকার নাম মধুকর। 

মালুম কাঠ__আ? মুআললিম কর্ণধার ) মণ মলীম-নাবিক;) কচ্ছী মালম-্নাবিক) 

আ” মালুম (ইল্ম্)-ভ্ঞাত। নৌকার যে কাঠ বছদুর হইতে মালুম হয় 
অর্থাৎ জানা যায়, দেখ! যায়; মাস্তল। 



খুল্লনাকে ধনপতির জয়পত্র প্রদান এবং ডিজা উদ্ধার ৭৬১ 

সুয়াঠুটি__স- গুক ৯ প্রা” সম ৯ বাণ ন্ুয়া। সণ ওষ্ঠ ৯ ঠ ৯ ঠোঁট? সণ ত্রোট 
৯ সর্ব্বা টীত স” থোট। সণ হৃগ্ুং ৯ প্রাণ তোংডং ১ ও০ থণ্ট। ও০ ওঠ-অ) 
ছিণ ওঠ, হোট। ম” হোঁট, ছোট) 'অস” শঠ। ুয়াঠুটি_গুকচথুর ন্যায় 
আকার যে নৌকার । 

বাওন-_স দ্বিপ্াশৎ ৯ প্র” বাবগ্। 

পউটি__- ? ১৬ বিশে (৬৪০ মণে ) ১ পউটি--ধানচালের মাপ। 
পানিচালা_-পানিতে চলে ব। পানিতে চালিত হয় যে নৌকা। 

৬২* পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 
ভ্রমর।--কুনুর ও অজন্বনদের সঙ্গমস্থল। 
বৈঠকি--সণ উপবিষ্টক ১ প্রাণ উবইঠঠও ১ আগ্ভ স্বরলোপে হি বৈঠ। সণ বিট, 

বেক ৯ বৈঠক। বৈঠকির ঘর-বসিবার ঘর । 

৬২১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 
আশী-_-মশীতি ১ প্রাণ আমীঈ। 

গজ-_-ফাত গজ; স- গজ-গজো মানে মতঙ্গজে- মেদিনী। 

মোম-_ফাণ। তুঃ--সণ মধুর্থম্। 

ধৃূনা--দ* ধুনক ; ও? ঝুনা। 

গাহিল--স- ৬/গাহ-্.মজ্জন, বিলোড়ন। মোম ধুনা গাব-কষ ইত্যাদি মাখাইয়া 

নৌকার সংস্কার । 

গোজ-_গু'জ শব্দের টীকা! দ্রষ্টব্য । 

মোহর--ফা2। 

ছাব_-স- ৬/ছপ--স্পর্শে চাপ। 

কুজি_-স- কুর্চিক1 ১ ছি০কুজী-চাবি। প্রঃ 

নগর ভ্রমণে যায় দ্বারে কু দিয়1।__ভারতচন্ত্র ৷ 

আঢ়।--স- আঢ়ক-_্ধান্তের বিশেষ মাপ। ২ মণে ১ আড়া। 

ধনপতি সদাগরের সাত ডিঙ্গার নামের মন্রূপ কতকগুলি নাম মনসাধঙগল 

কাব্যে টার সদাগরের ডিঙ্গার নামের মধ্যে পাওয়া যায়, যথা-_মধুকর, গুয়ারেখী, 

শঙ্খচূড়, টিক্লাঠুটা ইত্যাদি । 
ডিঙ্কায় গাব-কষ করিবার বিবরণ দ্বিঞ্জ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে আছে--গাবকস 

দিয় নাও করহ সুসারা। 



৭৬২ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ (৬২২--৬২৩ পৃষ্ঠা ) 
| ৬২২ পুষ্টা 

বদলে--আ1০ ব্দল-বিনিময় | প্রঃ 

এক ঝারি বদপী বিয্াল্লিশ ঝারি লও ।--মাণিকচন্দ্র রাজার গান। 

আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ।-_কৃত্তিবাস, উত্তরাকাগ্ড। 

বিডঙগ__বৃহৎ ক্ষুপ (190779611%) | চট্টগ্রাম, বোত্াই, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে 

অধিক জন্মে। ফল শুখাইয়। গোলমরিচের তুল্য হয়। ফল কৃমিত্র ও উপরের 

বাযুনাশক। 

লবঙ্গ_-*লক! দ্বীপের গাছের শুফ মুকুপ। মালয় ভাবায় ফুলকে বলে বুঙ্গা |! 

শুট-_স- শুহী- শুষ্ক আদ!। 

ডঙ্ক-_-1 সণ ডঙ্কা ? 

আলতা-_স” অলক্তক ১ প্রা অলন্তম ৮ বা আল্ত।। 

নাটি-_নাটা-করঞ্ী। স” নক্তমাল। সর্বা" টা' স” লাউ, ম" লট] । 
পাটি-_স” পষ্ট, পট্টি, পাটা_গাছের ছাল পটি পটি বুনিয়! প্রস্ত ত শযা। 

৬২২ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

টম্ক-_স?” টঙ্ক-মুদ্র', টাক1। 

প্রবঙ্গ__-বানর, মুগ, ভেক-যাহার! লম্ফ দিয়! গমন করে। 

পতিঙ্গ-.-£ পতঙ্গ ? পতর্গ পাখা, ফড়িং, বাণ, অগ্নি। হিণ পতঙ্গ _থুড়ি। 

৬২৩ পৃষ্ঠ] 

ছলদি-_স" হরিদ্রা ৮ প্রাণ হলিন্দা, হলন্দা, হলদ্দী। ও? হন্যদি, হি০ হলদী, মণ মহ) 

বা হলুদ। 

গোরচনা--স* গোরোচন!-গরুর পিত্ত হইতে প্রাণ্ড পীতবর্ণ রং । 

ভড়া-_-স মেড, ৯ মেট, স” ভেড় ( হেমচন্দ্র )। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহছন দাস তীরু 
হইতে ভেড়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। স? মেষ ৮ * মেহ-্ড় ৯ ম্হেঅ-ড় ৯ ম্হেড় 

৯ মেঢ়া ১ ভেড়া ।__ডাঃ নীতি চট্টোপাধ্যায় | 
মাকন্দ-__-স০। আম, চন্দন, আমলকী ! 

চঞ্চের--স” চরিকা ৮ চট । তান্ুলাদি বর্গের লতা, ফল পিপুলের মতন, ঝাল। 



লহনার তরণী-পুজা ৭৩ 

যশোর ও খুলনায় প্রচুর জন্মে। প্রঃ 

. চৈ মরিচ হুক্তা দিয়া সব ফলমুলে ।--চৈতন্তচরিতামৃত। 

বয়ড়।-_স রিভীতক ৯ প্রাণ বহেড়অ ? সর্বাণ টা০ সৎ বছেড়ি, বহেড়ী, বছড়ী ; ও০ 
বাহাড়া ; হি? বহেড়া ; মণ বেহেড়া ; কৃষ্ণকীর্ভনে বহড়া। 

বরবটি__সণ বর্ববটী। 
বাটল1--? শহ্তবিশেষ। প্রঃ 

মুগ বালা! আর চসিহ ইখু চাঁস।-_শূন্পুরাণ। 

চিনা_ ? শত্তবিশেষ। সণ চণক ৯ হি” চন! ? কিন্ত চনাছোলা) চিনা অতি ক্ষদ্র 
ঘাসের বীজ। 

খুড়যা__খুঁড়িয়! কলাই ; সণ খগ্জঙ্কারি _ খেঁসারি ) এই দাইল খাইলে বাত হুইয়৷ লোকে 
খোঁড়! হয় বিশ্বাসে এই নাম। 

মুগ-_-স” মুগ 

ছোঁলা__-তা চোল্লম্। 

৬২৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট 

মাড়য়া-- ? শম্তবিশেষ, মাওিয়! | 

বাণিজা-বিনিময় দ্রব্যের এইরূপ ফর্দ প্রাচীন কাবো আরে! আছে-দ্বিজ 

বংশীবদনের মনস।মঙ্গল দ্রষ্টব্য । 

লহনার তরণী-পুজা (৬২৩-১২৪ পৃষ্ঠা) 
৬২৪ পৃষ্ঠ। 

পনসে জার ক্ষেম-_-? কাঠাল-কাঠে যে নৌক] প্রস্তুত? 

চক্ষুদান__প্রতিম| গ্রভৃতির চক্ষে রং দিয় জ্যোতি সম্পাদন দ্বার! প্রাণ গ্রতিষ্ঠা। 

গাঠ্যার--? 

গা্র__গর্ভর1 নৌকার মাঝি; নৌকার গর্ভে যারা থাকে 3 গর্ভরূপ- অল্পবয়দী, যুবক । 



৭৬৭ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

ধুল্লনার চণ্ডী-পুজা (৬২৪-_১২৫ পৃষ্ঠ। ) 
৬২৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

যমত-_-স০ যমাং। মত যন্ত্রণা ₹যম-যন্ত্রণা, এমন যন্ত্রণ! যেন যম হইতে প্রাঞ্চ। 

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি (৬২৬__৬২৭ পৃষ্ঠ। ) 
৬২৬ পৃষ্ঠা 

ডাইন--স০ ডাকিনী ( বৌদ্ধ যোগিনী ) ৯ ডাইনী ১ ডাইন। 
ঘানাঘুনা__-? কানাকানি। 

অষ্টমী নবমী চতুর্দশী__শক্তিপ্রিয়া তিথি । আশ্িন মাসের কৃষ্ণ] চতুদ্দশীতে দেৰী 
কাত্যায়নী উদ্ভৃতা হন এবং সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে পৃজিতা হন এবং দশমীতে 
মহিষান্থরকে বধ করেন।-_কাত্যায়নীতন্ত্র। 

উচ্চ ঝ| প্রধানে দোষ তোমার এই মহৎ দোষ। 
কাঙ্ুরে কামিখ্যা- কামরূপ কামাথ্য!। 

ওড়-স০। জব1। দ্রবিড় ওড্ড-মাটিকাটা মন্ুর ; এক দ্রবিড় জাতির নাম। ওর 

দেশের পুষ্প ওড়। 

উন জল 

চণ্ডীর পূজায় সাধুর কোপ (৬২৭--৬২৮ পৃষ্ঠ। ) 
৬২৮ পৃষ্ঠ। 

কুলযশবিধু-_কুলের যশ-রূপ চন্দ্র 

৬২৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

স্্রীলিঙ্গ দেবতা-_আর্যের! গ্রধানতঃ পুং-দেবতা-পুজক ; জ্রী-দেবতার প্রাধান্ত আধ্য- 

সমাজে পরবর্তীকালে ঘটিয়াছিল। ধনপতির এই কথার মধ্যে সেই সামাজিক 
ইতিহাপের ইঙ্গিত পাওয়। যায়। 

(ই রেট ররউক নজ 



চগ্ডিকার ক্রোধ ৭৬৫. 

খুলনার বিনয় (৩২৮-_-৬৩০ পৃষ্ঠা ) 
৬৩০ পৃষ্ঠা 

গুহো লে'--ওহে লো। ধনপতির এই সম্বোধনে ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। 

চণ্ডিকার ক্রোধ (৬৩০-_-৬৩৩ পৃষ্ঠা ) 
৬৩১ পৃষ্ঠা 

লুট-_স- লুন্ট্ ধাতু । 

লেকু-_সণ লভতু ৯ লহউ ৯ লু ১৯ লউ+ক-লউক ১ লকু) নী ধাতু সংস্পর্শে 
লেকু। 

কাগ্ডার-কর্ণধার ১ প্রাণ কন্ধার, কন্ঢার, সর্বাণ টা সণ কর্ণচার ; চর্ষঁপদে 

কণ্রহার; কৃষ্ণকীর্তনে কীাঢ়ার, কাণ্ডার, কাণ্ডারী; পছুমাবতীতে কনহার ; 

তুলসীদাসে কনহার ; বিগ্ভাপতিতে কড়হার ? শৃগ্তপুরাণে কাণ্ডার ; ও কণ্ডার, 

কণ্হার। সণ কাগাগার ৯ কাগ্ডাআর ১৯ কাগ্ডার; সণ কাগডাগারিক ৯ 

কাগ্ডাআরিঅ ১ কাগারী ।-_ডাঃ স্থনীতি চট্টোপাধ্যায়। 

বাঙ্গাল-_পূর্বব্গবাসী । প্রঃ 

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্ব! লম্ঘ। দাড়ি ।-_মাণিকচন্দ্র রাজার গান। 

সর্ববানন্দের টীকাসর্বশ্থে বাঙ্গাল ও চৈতন্চরিতামৃতেও বাঙ্গাল শব আছে । 

পূর্ববঙ্গছই আদল ও প্রাচীন বঙ্গদেশ; সেই বঙ্গদেশবাসী বাঞ্গাল। বাঙ্গালর! 

দক্ষ মাঝি আগেও ছিল, এখনও আছে। 

চৌষটি-_সণ চঃঃষষ্ি ৮ প্রাণ চউসট্ঠি। 
যোগিনী--ভগবতীর সবীরূপা আবরণ-দেব্তা ; তাদের সংখ্য! এক কোটি, তাহাদের 

মধ্যে চৌষটিজন প্রধান ।-_বৃহনন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত হুর্গাপুজা-পন্ধতিতে ইহাদের 

নাম আছে। কালিকাপুরাণ ৬২ অধ্যায়, গরুড়পুরাণ ৫৯ অধ্যায়, সাহিতা- 

পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৩ প্রথম সংখা) শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থুর বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনা 
ও যোগিনীদিগের কথা নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

হাকার-_হুস্কার, হুঙ্কার করিয়া আহ্বান । 

৮৭ 



৭৬৬ কবিকঙ্কণ-চণ্তা 

পন্মার উপদেশ (৬৩২--৬৩৩ পৃষ্ঠা ) 
৬৩২ পুষ্ট 

বাদ--আ বা'দ-পরে, ছাড়। এঃ-- 

গুরুনিন। নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ।-_কৃত্তিবান, আদিকাণ্ড। 

এক বংসর বাদে একদিন আসিল। মাণিকচন্দ্র রাজার গান। 

স০ বাদ-্যথার্থ ব্চার, বিবাদ। বাদ-জন্য। প্রঃ 

ূ কার বাদে জল নি যাও ঝারি ভরিয়! |--মাণিকচন্ত্র রাঙ্জার গান। 

হকু-_সণ ভবতু » প্রাণ ভোছু, হোছ ৯ হউ+ক-হউক ৯ হকু (বর্ণ বিপর্যয়ে )। 
সণ অস্ত ১ * অসতু ১ অহউ ১ হউ+ক।-_ডাঃ স্থনীতি চট্রোপাধ্যার়। 

পাশরিলে-__স- অপন্মারণ, প্রম্মরণ ১৯ পাসরণ। 

ছাঁড়্যা সণ ছন্দ ( বমন ১৯ ত্যাগ ) ৯ প্রাণ ছড্ড ৯ ছাড়) স-ত্! ৯ -ইক়]। 

জীবন্তাস-_প্রতিম। ঝ! ঘটে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠ।। দেবতা মন্ত্রবশ, মন্ত্র পড়িয়। 

দেবতাকে ঘটে ব৷' প্রতিমায় প্রতিঠিত কর। হয়। 

লোটায়--স০ ৮/লু। 

অবনী--পালিনী, ধরিত্রী। 

৬৩৩ পৃ 

আয়াত--স০ অবিধবাত্ব ৯ 'অইহআত ১ আয়াত।-ডাঃ সুনীতি চ্রোপাধ্যায়। 

আযুম্মতী ৯ আয়াত? 
সস লাল 

চণ্ডিকার স্তব (৬৩৩--৬৩৪ পৃষ্ঠা ) 
৬৩ পুষ্ঠ। 

প্রণমহো--স০ প্রণমাম্যহং ৯ প্রণম+হৌ ১ প্রণমহে!। 

৬৩৪ প্স্া 

জয়ী হেল ভগবান্-_শ্রীকুষ্ণ স্তমন্তক মণি উদ্ধারের জন্য জাম্ববান ভল্লুককে যুদ্ধে বধ 
করিয়! জাম্ববতীকে বিবাহ করেন। 



দেবীর বর প্রদান ৭৬৭ 

আপি-_দ০ আবিশতি ৮ প্রাণ আইসই ১ বাণ আইসে ৯ বা” আস ধাতু, আ' ধাতু। 
ডাঃ স্থনীতি চট্টোপাধ্যায়। 

গুনি-__স- ৬/শ্ ৯ প্রাণ শুণ (শৃণোতি ১ শুণই )। 

দিল-_স- ৬/দা--দদাতি, দাতি; দত্ত, দিত। দাতি ১ পা" দেতি ( ভরভৃত শিল'- 

লিপিতে ) ৯ দেই, দেয়। দিত ১ দিঅ ৯ ছি০দিয়া। দিঅ4-ইল্ল ৯ দিল) 

সন্ত্রমে বহুবচন রূপ দিল] । 

কম্কণ সিন্দুর দিল! দান--সধবার চিহ্ন দান করিয়। চণ্ডী আশ্বাস দিলেন যে খুল্লনার 

স্বামীর প্রাণের কোনে আশঙ্কা নাই। 

৬৩৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

হরি সন্নিধানে--হরিঘ্বারে । 

দেবীর বর প্রদান (৬৩৪--৬৩৬ পৃষ্ঠা ) 
৬৩৫ পৃষ্টা 

শক্তিক্ূপ তিন দেবে--ব্রঙ্গা-বিষু-মহেশ্বরের শক্তি-স্বরূপিণী। আগ্চাশক্তি মহিযাহ্র 

বধের সমর ত্রিগুণাত্বক ব্রিদেবের ত্রি-শক্তিন্ূপে আবিভূর্তী হন।-মার্কগেয 

পুবাণ। 

শাকম্তরী__চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ ৪২২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

দিগম্বরী-_দিক্ (শৃগ্ত অথব! দশদ্দিক্) অন্বর ধাঁর-_যিনি সর্বব্যাপিনী | 

হরহনু-_দুর্গী শিবের অর্ধাঙ্গভাগিনী__হুর-গৌরী-মৃত্তি। 
চপণ্তী, চও-_দ্রবিড় শব; দ্রবিড় দেবী আর্ধলমাজভুক্ত হইয়! আগ্।শক্তির নামাস্তর রূপে 

পরিচিত। 

৬৩৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

রম! সরস্বতী--আগ্াশক্তি প্রকৃতি পঞ্চধ! বিভক্ত হইয়। ছুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা! ও ষষ্ঠী 

রূপ ধারণ করেন ।-সব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাঁণ । 

কৌশিকী-_চণ্ীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ ৪২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

কৌমারী-_কুমারের শক্তি অথবা ঘিন চিরকুমারী, কন্তকুমারী। 



৭৬৮ কবিক্কণ-চণ্তী 

বারাহী--বরাহ অবতারের শক্তি । 

শ্রীফল-শাখাবাহিনী-_ 

সপ্ত বিব্বদ্রম! যত্র তত্র ছুর্গ-যুতো। হরঃ। 

এক বিহৃতরুর্ যত্র 'ভত্র শত্ভুর্ ময়! দ€ ॥-_বৃহদ্বন্মপুরাণ ১১। 

তদ! সা! বুক্ষপপেণ স্থিত! লিঙ্গপ্রিয়৷ সতী ।__যোগিনীতন্ত্র )৫। 
্হ্মবিষুশিবাঃ পত্রে, বৃগুঞ্চ শক্তিরূপিণী ।-_জ্ঞানভৈরব তগ্র ৬ পটল। 

বিদ্বশাথা নবপত্রিক রচনার প্রধান উপকরণ । 

৬৩৬ পৃষ্টার পাঠান্তর 

দক্ষ-মখ-হর1-_দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসের কারণ যিনি। 

জুড়িল__সণ যুটু ৯ যুড়, জুড়। 
উচোটা-_-উচ্চ+ অট-চপ্িতে চলিতে উচ্চ কিছুতে পদ প্রহত হওয়!। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 

উর্বট। সুনীতি বাবুর নির্দেশ__-? অবত্য+-বর্ত? 

সিয়াকুল-_স” শৃগালকো লিক! । 

গমনের সময় কোনো বাধ! গমনে নিষেধ ও বিস্র হুচনা করে ।-- 

দ্বারাভিঘাতাধ্বগশস্ত্রপাতাঃ 

প্রস্থানবিস্্ং কথয়স্ত যাঁতুঃ ।-_বসস্তরাদ্ষশকুন। 

ডোমচিল--যাত্রীকালে ণ“শিবং বিপ্রং শঙ্চিল্লং খঞ্জনং সঙ্জনং তথা” দেখা মঙ্গলজনক 

( বুহদ্ধন্্পুরাণ উত্তরথণ্ড ৬1৪৭)। ডোমচিল শঙ্খচিলের বিপরীত বলিয়া 

অযাত্রা । 

কাঠুরিয়! কাষ্টভার-_“অঙ্গার ভন্মেন্ধন” অযাত্রা। 
শুকান ডালেতে......কাউ--কাঁক শুফ বৃক্ষশাথায় বসিয়৷ কুস্বর করিলে রিক্তুত। 

শৃন্ততা নীরসতা ও বিপদ্ সুচনা করে-_শুক্ষে চ বৃক্ষে ডমরান্ননাশৌ (ভমরম্_ 
অন্ত্রকলহঃ, পরচক্রা্দিভয়ম্ ), কাঁকঃ কলিং ( কলহ) কাম্ অধিষ্টিতশ্চ।--বসস্ত- 

রাজশকুনে কাকচরিত্র। তৃঃ- 

ঘরের বাহির হৈত্তে তেলিনি তেল বেচিত্তে 

কাল কাক রএ স্বখান গাছের ডালে। 

আগে স্থুন! ঘটে নারী ষাছী জিঠিহে। না ধারী 

চলিলে। তাহার উচিত পাও ফলে। -_ শ্রীকৃষ্কীর্ভন। 
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শুকনে! কাঠে রটে কাউ 

ভাত্তি দাপুনি দেখে লাউ ॥ 

যোগী আস্ঘ ছুছু কলসী। 
ত৷ দেখিলে ঘর ন৷ আসি ॥-_ডাক। 

যোগিনী......লাউ-_যোগিনী সংমুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ। 

--গরুড়পুরাণ ৫৯ অধ্যায় । 

ষাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি। 

আউদড় চুলে ভিক্ষা! মাগিছে যোগিনী ॥ 

__কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকা গু, ধুমাক্ষের যুদ্ধযাত্র! ৷ 

প্রাচীন ভারতে শবব্য চ্ছেদ নিণ্ষদ্ধ হইলে চিকিৎসকের! অলাবু ব্যবচ্ছেদ 

করিয়া অস্োেপচার শিক্ষা করিত ; সেই ব্যবচ্ছিন্ন লাউ শবতুগ্য গণ্য ও পরিত্যক্ত 

হইত এবং শবতুল্য অধাত্র! বলিয়া পরিগণিত হইত। 
কমঠ-_“কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণ কুকধুরং শব্দকারিণম্” দেখিয়! যাঁত্র। নিষেধ। 

__-বসস্তরাজশকুন, ব্রহ্মবৈধর্কপুরাণ। 

তেলি-__স০ তৈলিকঃ ১৯ শৌরসেনী প্রাণ তেলিও; মাগধী অপণ তেল্লীই ৯ বা০তেলী। 

পক্ষি্নাঙগ-নগ্রাস্ত্যজ-তৈলদিপ্ধাঃ” অযাত্র বসস্তরাজশকুন। 

ইন্ধনঞ্চ তথাঙ্গারং গুড়ং তৈলং তথ শুভম্।-_মতম্যপুরাঁণ। 

ন গন্তব্যং তদ| তন্মাৎ তৈলনাপ্যগ্রগোইশুভঃ।-_ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 

থনা বলে এরেও ঠেলি; . 

যদি সামনে না দেখি তেলী।-_খন।। 

বোলয়-__সণ ব্রবীতি, ত্রয়তে ১ * বুর্ধতি ১ প্রাণ বোল্লই ১ বোলয়। 

৬৩৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত 

বামদিগে ভূজঙলম দক্ষিণে শৃগালী-_-চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ২৬৮--২৬৯ পৃষ্ঠ 

দ্রষ্টব্য । 



৭৭০ কবিকস্কণ-চণ্তী 

ধনপতির সিংহল যাত্রা ও পথের বিবরণ 

(৬৩৭-_-৬৪২ পৃষ্ঠ। ) 
৬৩৭ পৃষ্টা 

পঞ্চপাত্রে--পা মন্ত্রীকে ব! গ্রামের পাঁচজন লোককে। 

৬০৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত 

রই-ঘর-_রহিবার ঘর, ছই। ূ 

কেরোয়াল-__করবাল সদৃশ আকার যার, নৌকার দ্রাড়। বৌদ্ধগান ও দোহায় 
কেলিপত্র ৷ 

বসিল--স০ উপবিশতি ১ প্রা উবইসই ১ বইসই ১৯ বইসে ৯ বদে। +/বস+ 

ইল্ল( €ক্ত)-উপবিষ্ট। 

ফাঁস--স পাশ ৯ পকারে হকারাগম হইয়া ফাশ ও স্বর সানুনাসিক হইয়। ফাশ। 

মেলানি- সংস্কৃত মিল ধাতুর অর্থ সংযোগ, কিন্তু বাংলায় অর্থ পরিবর্তন হইয়৷ একেবারে 

বিপরীত অর্থ হইয়াছে_বিয়োগ, সম্প্রসারণ ; যথা-_চক্ষু মেল।, কাপড় মেল!। 

মেলানি- মিলনের বিপরীত-_বিদায় | - 

ইন্দ্রাণী-__ইন্দ্রাণী পর্গন] বদ্ধমান জেলার উত্তরাঁংশে। কাশীরাম দাসের বাড়ী এইখাঁনে 

ছিলগ। আত্মপরি5ঘ্- প্রসঙ্গে তাহার রচিত মহাভারতে তিনি লিখিয়াছেন--- 

বারে! ঘাট, তেরে! হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর, 

যেন বলিতে পারে তার ইন্দত্রাণীতে ঘর ॥ 

ইন্্রাণীর অপর নাম হন্দ্রেখর। ইন্ত্রাণীর উল্লেখ কৃত্তিবাসের রামারণে 
আদিকাগ্ডে গঙ্গাবতরণ-প্রসঙ্গে ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী গ্রভৃতিতে মাছে । অতএব 

ইহ! তৎকালে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। 

ভাওদিংহের ঘাট-্-ভৃগুসিংহের ঘাট, মেটেরীর আড়পার, কাটোয়ার ভাটাতে। 

মাটিকলারী-_বর্তমান নাম মেটেরী, দাইহাট হইতে এক ক্রোশ। 

সফর-_-( আট) শহরঃ নগর। 

৬৩৭ পুষ্ঠা 

সাট--স০ সটা, ছট! ১ সাট, ছাট -চাবুক। 

চণ্ীগাছা--ইন্্রাণী পর্গনার তিন চণ্তীর অন্ভতম | 
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বোগনপুরের ঘাট-_ইন্ত্রাণী পর্গনার তেরো! ঘাটের অন্ততম। 
পুরথনের ঘাট-_পূর্বস্থলী ? 

পাড়পুর-_-নবদীপের দক্ষিণে। 

মৃজাপুর-__ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথের ধারে লমুদ্রগড় &্েশনের দাক্ষণে। 
আন্ুয়া-_অন্বিক] কালন।। 

মুলুক-_আ- মুল্কৃ_দেশ। মুলুক নামক গ্রাম 

মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম। 

মুলুকের কাছে সে ল্দিতপুর নাম ॥--চৈতন্তভাগবত। 

সাড়।--স5 সংজ্ঞা ৮ প্রাণ সঞ্, সপ! ১৯ * সাণা ১ সাড়।। 

শাস্তিপুর-_ 

গুপ্তিপাড়া-_ ৮ প্রসিদ্ধ গ্রাম, অগ্যাপি বর্তমান | 

উলা-_ 

খিসমার- রাণাঘাট সব-ডিভিজনে, উলার কাছে; শ্রীমন্তের নৌকার নোঙরের 

পাথর বলিয়া পরিচিত এক থণ্ড প্রস্তর উলা-চণ্ডী নামে পুজিত হুইতেছেন; 

বৈশাখী পুর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। 

মহেশপুর--? 

ফুলিয়া-_শাস্তিপুরের নিকট, রাটী-শ্রেণী ব্রাহ্মণের প্রধান মেল-বন্ধনের স্থান ও কবি 

কৃত্তিবাসের জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। 

হালিসহর-_গঙ্গার বাম তটে প্রসিদ্ধ গ্রাম। 

ত্রিবেণী- গঙ্গার দক্ষিণ ভটে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মুক্তবেণীর স্থান। 

সি”--স০ সীপ-কোশাকুশী। 

গর্ভে বসি......মস্তক মুগডন__গঙ্গাগর্ভ তীর্থ; তীথ স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিলে পাপ 

বিনষ্ট হয়। 

বাণিজ্যপথের, বিশেষতঃ গঙ্গাতীরের, প্রসিদ্ধ গ্রাম-নগরের নাম মনসামঙল, 

শীতলা মঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও আছে। 

৬৩৯ পৃষ্ঠা 

মগরা-- ? সমুদ্র মকরালয় ? 

বৈলঙ্গ-ত্রি-কলিঙ্গ শবের সংক্ষিপ্ত বূপ। 
অঙ্গ--বর্তমান ভাগলপুর জেল! । 



৭৭২ কবিকস্কণ-চণ্তী 

বঙ্গ--পূর্বববঙ্গ | 

কর্ণাট-_মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, বর্তমান নাম কর্ণাটক। 
মহেন্দ্র--মহেন্দ্র পর্বত, নীলাচলের একা ংশ। 

মগধ-_বর্তমান পাটন! জেল]। 
উৎকল-_উৎকলিঙ্গ--কলিঙ্গের উত্তরস্থ প্রদেশ। উৎকল দ্রবিড় শব, অর্থ-_গৃহস্থ, 

চাষী। কন্নাদ ওকল্-_গৃহ; ওকল' _ গৃহস্থ । 

রাট-_জৈন সাহিত্যে খৃষ্পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাবদীতেও রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়) এই দেশ 

অসভ্য বর্ধর জাতির দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল? তাহার পরিচয় চণ্তীমঞ্জল- 

কাব্যে চণ্তীর কাছে কালকেতুর আত্মপরিচয়েও পাওয়া যায়।-_ণব্যাধ গো 

হিংসক রাঢ়” ইত্যাদি। 
বিজয়নগর-_মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রলিদ্ধ নগর । 

কেকয়।--পাঞ্জাবে বিপাশ। ও শতদ্র নদীর মধ্যবর্তী দেশ। 
পুরবক অনায় ক--? 

হাঙ্গর_? 

ত্রিহট-_-তীরভূক্তি, তিরহুত, মিথিল! | 

মাণিক!......নাকুট্--? 
বাগন--? 

মালয়- মলয়ালম্ উপকূল ব| মলয় উপদ্বীপ। 

বটেশ্বরী, আহুলহ্কা--? 

শিবাতট্র, মহানট্--? 
জঙগ ডি ( ফ1- জঙ্গ যুদ্ধ) ঘুদ্ধজাহাজ । 

সপ্ত খষির শাসনে বোলায় সপ্তগাম-_মনুপত্র প্রিয়ব্রত রাজার সাত পুত্র-_অগ্নিধ 

মেধাতিথি বপুষ্মান্ জ্যোতিত্মান দুতিমান্ সন ও ভব্য-_গৃহস্থাশ্রমী না হইয়। 

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-তীর্থে তপশ্তা় প্রবৃত্ত হন; সেই সপ্ত-ধবির তপস্তা-ক্ষেত্ 

সপ্তগ্রাম নামে পরিচিত হয়। সপ্ত গ্রাম ভ্রিবেণীব নিকট, আগে গঙ্গাত্তীরে ছিল। 

৬৪০ ষ্টা 

মিঠাপানী-_লবণ-সমুদ্রে যাইবার পূর্বে স্বাঁঁ জল সংগ্রহ করিল। 

ফঃমানী-_ফাণ ফর্মান-হুকুমঃ আজ্ঞা | ফর্মানী- আজ্ঞাকাধী, আদেশকর্তা। 

প্রঃ 

ফর্মানী মহারাজ মন্সবদার ।-_ভারতচন্দ্র। 



ধনপতির সিংহল যাত্রা ও পথের বিবরণ ৭৭৩ 

গরিফা--হুগলীর আড়পারে। 

কপোত--- 

কথোক্ষণে কপোত ঈশ্বর-স্থান দেখি ।--জগতমঙ্গল। 

ধায়লী- ধাঁবন, দ্রতগতি। 

কোঙর-_বর্তমান কোরগর বোধ হুয়। কুমার-ন্গর ৯ কোঙর-নগর ৯ কৌর-নগর 
১৯ কোন্নগর হইয়াছে । 

মু্তিকা-শঙ্কর-_ চণ্ভীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ২৪৬ পৃষ্ঠ দষ্টব্য। 

নিমাইতীর্থ-_-চৈতন্তদেবের পদার্পণে তীর্থস্থান, বৈস্যবাটীর নিকট। 
বেতড়-_হাবড়া জেলায় বর্তমান ব্যাটুর] ৷ বেত্রচত্তী ৯ বেতাই চণ্তী ১ বেতড়। 
বাগন- বর্তমান বাগনান। 

কালীঘাট-_ঘটক-কারিকায় দেখা যায় রাজা আদিশূর ভট্টনারায়ণকে তীর্থবাস ও 

চতুষ্পাঠী করিবার জন্ত কলীঘাট দান করেন। বল্লাল সেনের এক দাঁনপত্রে 
কালীক্ষেত্রে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। নাথ গুরু চৌরঙগীনাথ এই কালী প্রতিষ্ঠা 

করেন বলিয়া কিন্বদস্তী। ক্ালিকা-স্থান হইতে কপিকাত।। আইন-ই-আকৃবরীতে 

কলিকাতা মহলের উল্লেখ আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময় হইতে 
কালীঘাট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 

ঠাট-_সণ স্থাত্র ৯ ঠাট _ সৈন্ুদল, দল। 

অধুলি্__ছত্রভোগের নিকট । চৈতন্তভাগবতে ও কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে এই স্থানের 

উল্লেখ আছে ।__ 

যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথ! আছে ।- চৈতন্যভাগবত। 

ছত্রভোগ-_-চব্বশ-পর্গনায় জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২৩ ক্রোশ দক্ষিণে; অপর 

নাম খাড়ি।-- 

এই মতে প্রভু জাহুবীর কুলে কূলে। 

আইলেন ছত্রভোগ মহ! কুতুহলে ॥ 

জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেইখানে। 

অন্ুলিঙ্গ ঘাট বলি বলে সর্বজনে ॥-_চৈতন্তভাগবত, অস্ত্যথণ্ড ২ অধ্যায়। 

নীলাদ্রি চলিলা প্রভূ ছত্রভোগ-পথে 1-_চৈতন্তচরি তামৃত। 

গেল-_ সৎ গত ১৯ গঅ+হল্ল ১৯ ছি০ গেল, বা- গেল। 

৮৩ 



৭৭8 : ... কবিকম্কণ-চণ্ডী 

হিমাই--চব্বিশ-পর্গনার এক পর্গন!। 

ছিজ্লী-_মেদিনীপুর জেলায় । 

হেতেগড়---চর্ধিশ-পর্গনার অন্যতম পর্গন। 

৬৪১ পৃষ্ঠা 

মহন।--স- মুখ ০ প্রা মুহ। মুখস্থান? + মুহান, মুহানা-নদীর মুখ। 

ঈশানে...মেঘ--ঈশান কোণে মেঘ হইলে ঝড় হুচন! করে। 

অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘা£১ অমোধঘাঃ পুর্ববায়বঃ। 

অমোঘ! দক্ষিণে বিদ্যুৎ, অমোঘ! উত্তরে ধ্বনিঃ ॥ 

৬৪২ পৃষ্ঠ। 

চিড়্যা- স০ চিপিটক ১ প্রাণ চিবিড়অ। 

(রাও কক 

গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা (৬৪২-_৬৪৫ পৃষ্ঠা) 
৬৪২ পৃষ্ঠা 

গঙ্গার উৎপত্তি--ব্রন্দবৈবর্ত-পুরাণের ও বামন-পুর1ণের মত এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। 

৬৪৩ পৃষ্টা 

আছিলে-_-মন্তের্ অচ্ছঃ--স০ আন্ত স্থানে প্রাণ অচ্ছ হয়। সণ আস্তে ৯ প্রা আচ্ছই 
» বাণ আছে, গু ছে (মালদহ জেলাতেও ছে)) আ লোপে ছিল, ছিন্ু 

ইত্যাদি । 

কণপ মুনির......তোৌক-_বামন-অবতার কশ্তপ-পুক্র । 

ছয় অঙ্গে বেদপটু-বড়ঙ্গ সহিত বেদজ্ঞ। 

দণ্ড মেখণ! অজিন-_ব্রক্মচধ্যের চিহ্-- 

যদ্ ষস্ত বিহিতং চশ্ম, যৎ স্থত্রং, যা চ মেখলা। 

যে! দণ্ড, ষচ. চ বসনং, তৎ তদ্ অন্ত ব্রতেম্বপি ॥--মন্থু। 

অষ্ট দেশ--? 

ভায়্যার মরণ--ছিরণ্যকশিপুর ভ্রাত! হিরণ্যাক্ষকে বরাহ-অবতার বধ করেন। 



গঙ্গার উত্পত্তি বণন! ৭৭৫ 

৬৪3 পৃষ্ঠা 

সপ্ত খষি কৈলা পুণ্যশালী-_-বাঁমন-অবতারের পদে প্রদত্ত ব্রহ্মার পাদ্চজল বিগলিত 

হইয়া গঙ্গ| রূপে প্রথমে সপ্তধিমগ্ডল প্লাবিত করিয় স্থমের পর্বতে পতিত হয়। 

বন্ু_-অপর নাম চক্ষু, মধ্য-এশিগার অক্সাস নদী । 

ভদ্রা-_ভদ্রাশ্ববর্ষের নদী; অনেকে অনুমান করেন বর্তমান ওবি নদী। 

লানে যায় পুণ্য-- 

ষেঃ পুণ্যবাছিনী গঙ্গা সকদ্ ভক্ত্যাবগাহিত | 

তেষাং কুলানাং লক্ষন্ত ভয়াৎ তারয়তে শিবা ॥ 

অনেক-জন্ম-সম্ভৃতং পাপং পুংসাং প্রণগ্ততি । 

নান-মাত্রেণ গঙ্গায়াং সন্থ পুণ্যস্ত ভাজনম্ ॥-ব্রহ্গাগুপুরাণ। 

মুক্তি হয় যদি মরে জলে-_ 

গঙ্গায়াং জ্ঞানতে। মৃত্বা মুক্তিম আগ্লোতি মানবঃ | 

অজ্ঞানাদ্ ব্রহ্গলোকঞ্চ যাতি নান্তযত্র সংশয়ঃ ॥ 

গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষে। বারাণন্তাং জলে স্থলে। 

অন্তরীক্ষে চ গঞ্গায়াং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ॥- কৃর্মপুরাণ । 

সতিল তর্পণ__ 

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং মানম্ উচ্যতে। 

তর্পণস্ত ভবেৎ তম্ত অঙগত্বেন ব্যবস্থিতম্ ॥- ব্রন্মপুরাণ। 

তিলোদকাঞ্জলির্ দেয়ো জলগ্থস্ তীর্ঘবাদিতিঃ|-_মত্স্তপুরাণ। 

যাজ্ঞবন্কা-সংছিতা, নারদ-সংহিত! প্রভৃতি স্থৃতিতে সতিল তর্পণের ব্যবস্থা আছে। 

তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে । 

নিষিদ্বেইপি দিনে কুরযযাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্ ॥--মরীচিবচন। 

তিলের অপর নাম পবিত্র, পিতৃতপ্পণ ইত্যাদি । 
ধৌত পট-_ধোয়! পরিফার কাপড়। 



৭৭৬ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

সাধুর মগরায় গমন (৬৪৫ পৃষ্ঠ। ) 
মেদন মল্ল-_মেদি নীপুর, মেদন মল্ল কর্তৃক *তিঠিত? চবিবশ-পর্গনার কোনে! পর্গন! ? 

মগরায় নদনদীগণের আগমন (৬৪৬-_৬৪৭ পৃষ্ঠা) 
৬৪৬ পৃষ্টা 

এই সমস্ত নদীই কাঁলকেতুর সাহায্যের জন্য কলিঙ্গ হাজাইতে গিয়াছিল ; 

ইহণদদের অধিকাংশই কবির বাসস্থানের নিকটস্থ নদী। শিলাই কাসাই দনাই 

ব্রাঙ্মণভূম পর্গনার ভিতর দিয়! প্রবাহিত। 
বগড়ি-_মেদিনীপুর জেলায়, গড়বেতার নিকটে) পূর্বে সমগ্র বঙ্গের নাম ছিল। 

ব্যাপ্তটী ৯ বগড়ি নিষ্পন্ন ছইয়। থাকিবে বলিয় স্বনীতি-বাবু অনুমান করেন। 

জুলি-দ্রবিড় জোল, কন্ধ জোড়-জলআ্রোত; কন্নাড় জোরু_ক্ষরিত বা প্রবাহিত 

হওয়া। তুঃ নাল ঝোল-লালাস্রোত। -_ডাঃ স্থনীতি চট্টোপাধ্যায় । 

হুর্জয় ঝড় (৬৪৮-_৬৪৯ পৃষ্ঠা ) 
৬৪৮ পৃষ্ঠা 

হেলাছেলি--1 সাতার অর্থে মালদহ জেলায় প্রচলিত শব। এখনে অর্থ ভাসাভাসি। 
সণ হিল্লোল হইতে ? 

চারিমেতে...... অষ্ট গজরাজ-_চণ্তীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগ ৪৭৬ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য । 

পুকুর ছেল হার!--জলে ভূবিয়। যাওয়াতে নির্ণর করা ছুঃসাধ্য যে কোথায় স্থল ও 
কোথায় পুফরিণী আছে। 

জৈমুনি--চশ্তীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগের ৩৭৪ ও ৪৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 



ছয়খানি ডিঙ্গার বিনাশ ৭৭৭ 

ধনপতির বিলাপ €৬৪৯__৬৫০ পৃষ্ঠা) 
৬৪৯ পৃষ্ঠা 

কাতি--সণ কাত-শক্ষ, মাছের আইষ (তুলনীয় কাতল মাছ); ও০ কাতি; কর্তরী, 

কত্রী ৯ কাতি; শন্ক ব! কাটারীর ন্যায় একপার্খে অবস্থান ? 

৬৫০ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 

ব্য়--গতিবেগ | 

গিরিগুহা! বিকট দশন- হাঙ্গর-কুস্তীরের মুখের ই। গিরিগুহার মতন বিস্তীর্ণ এবং 

তাহাতে আবার অধিকন্ত বিকট দত্ত আছে। 

বিকট--স- বিকৃত ১৯ প্রান বিকট (বি+৬/কট-ুবিস্তৃত ভাবে আচ্ছাদিত 

অর্থাৎ বৃহৎ )। 

ছয়খানি ডিঙ্গার |(বনাশ (৬৫২-৬৫৩ পৃষ্ঠা) 
৬৫২ পুষ্ঠা 

র্ধা''পালক-শ্্রীরুষ্ণের শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্রহ্ম! সমস্ত গোপবালক গাভী বৎস 

হরণ করিয়! পাতালে মায়ার নিকটে লুকাইয়! রাখেন ; তখন শ্রীু্ণ স্বয়ং সমস্ত 
গোপবালক গাভী বস রূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাদের অভাব কাহাঁকেও বুঝিতে 

দেন নাই। ইহাতে ব্রহ্মা পরাজিত হুইয়৷ সেই হৃত প্রাণীদিগকে প্রত্যপণ 
করেন। --ভাগবত ১০ম স্বন্ধ। 

আঠু--স” অস্থি ৯ প্রাণ অটুঠি ৯ সণ অঠি। সচ অগঠিবৎ। সর্ব।০ টী০ সণ অওুঃ 

ও? আঃ,১ হিণ ঠিছুন । 

৬৫৩ পৃষ্টা 

তুরিত--স” ত্বরিত ৯ প্রাণ তুরিত। স্” ব-্কগা স্থানে প্রাণ উ-কার হয়ঃ ঘথা-- 
স্ব ৯ ভুর। 



৭৭৮ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

সঙ্কেতমাধব-_মালবদেশের রাজা ইন্দ্রহায় জগন্নাথ-মুর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ব্রদ্দলোক প্রাপ্ত হন এক মন্স্তর পরে যখন পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন 

করেন তখন উড়িস্যার রাজ! ছিলেন মাপব। জগন্নাথ-দেবের মন্দির সমুদ্রের 

বালিতে ঢাক! পড়িয়৷ গিয়াছিলঃ কেবল চুড়ার নীল চক্র দেখ! যাইতেছিল। 
মাধৰ মন্দির আবিফার করিয়া নিজেকেই উহার নি খ্বাত। ও প্রতিষ্ঠাত! বলিয়! 

ঘোষণা করেন। রাজা! ইন্দ্রহ্যয় তাহার দ্রাবী মিথ্য| প্রতিপন্ন করেন। রাজা 

মাধব গাল ( মিথ্যা ) গল্প প্রচার করিয়া গাল-মাধব নামে পরিচিত হন এবং 

যে স্থানে ইন্দ্ছ্যায়ের সঙ্কেত অন্থসারে মাধব মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হন সেই স্থান 

সন্কেতমাঁধব নামে অভিহিত হয়। 

৬৫৪ পৃষ্ঠার পাঠস্তর ও অতিরিক্ত 
ভূথ শোষ--স- বুতৃক্ষ। ৯ হিণ ভুখ-্ক্ষুধা। স- শোষ-শুফতা, ভৃষ্ণ। প্রঃ 

আর্তনাদ করি পাপী কান্দে ভোক শোষে। 

__কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্বরাকাণ্ড। 
ভোখে ভাত নাহি" খাও রাধ। 

শোষে পাণী নাহি" পীওু। -_শ্রীকুষ্ণকীর্ভন। 

৬৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

কুম্তার-_-স- কুস্তকার ১ প্রাণ কুস্তমার ৯ কুস্তার। 

চাক-_স চক্র ১ প্রাণ চক্ক ৮ চাক। 

একল1--স- একল ১ প্রাণ একল্লঅ, ইকলি, একলি ( প্রাকৃত-পৈঙ্গলে )- একাকী । 

( নাবিকদিগের রোদন ৬৫৫ পৃষ্ঠা) 

বাঙ্ধাল--পূর্ব্ববঙ্গবানীদ্দিগকে রাট়ের লোকের! বহুকাল হইতে বিদ্রুপ ক'রয়! আসিয়াছে । 

সর্বানন্দের টাকা পর্বস্থে *বঙ্গাল-বচ্চরাণাং” শুট্কি-মাছ-প্রিকতার প্রতি বিদ্রপ 
আছে। চৈতন্যেবও বাঙ্গালদিগকে বিদ্রপ করিতেন । 

বিশেষে চালেন প্রভূ দেখি শ্রীহটিয়!। 
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥ 

তাবত কদর্থেন শ্রীহটিয়ারে ঠাকুর । 

যাবত তাহার কাধ ন! হয় প্রচুর ॥ -_চৈতন্তভাগবত। 

কা”? কাগ-্কেড়ে, ভাড়। 



জ্রীক্ষেত্র বর্ণনা ৭৭৯ 

শ্রীক্ষেত্র বর্ণনা (৬৫৪-৬৫৮ পৃষ্ঠা) 
৬৫৪ পৃষ্ঠা 

ইন্দরহ্যয়_স্কন্দ কুম্ম নারদ প্রভৃতি পুরাণে এ'র উল্লেখ আছে। রাজস্থানের মালব 

দেশের হৃর্য্যবংশীয় রান্জা, ব্রহ্ম! হইতে পঞ্চম পুরুষ। 

আসীৎ কতধুগে বিপ্রা ইন্দ্্যুয় মহাবৃপঃ। 

সু্্যবংশে সধর্মাত্মা অষ্ট ঃ পঞ্চম পুরুষঃ ॥ 

-_স্বন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড, ৭ম অধ্যায়। 

তিনি তীর্থরাজ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিবরণ ব্রাহ্মণদের মুখে শুনিয়! স্বীয় 

পুরোহিতের ভ্রাতা বিষ্যাপতিকে পর তীর্থের সন্ধান করিতে প্রেরণ করেন। 

বিদ্ধাপতি শবর জাতির দ্বারা গোপনে পুজিত অক্ষয় বট নীলমাধৰ 

ও রোহিণী কুণ্ড দর্শন করেন। রাজ। উন্ত্রদ্যুয় বিদ্ভাপতির মুখে সংবাদ পাইয়! 

নীলাচলে আসিয়া জগর্াথদেবের মন্দির নিশ্মাণ করান। 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বৌদ্ধদের অক্ষয় বটের সহিত নীলমাধবের 

সম্পর্ক আছে এবং তিনি পূর্বে শবর জাতির দ্বার। গোপনে পুজিত হইতেন। 
ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্তে বৌন্ধগণ আপনাদের ধর্মানুষ্ঠান গোপন করিতে বাধ্য হয় 
(11006)10 13000101500 800. 4101)190105108] 90156চ ০01 1127011)132100% 

৯৮ টি. টব. 5০ দ্রষ্টব্য )। 

কবিকম্কণ ইন্দ্রত্যয়কে দ্রাবিড় ভূপাঁল বলিয়াছেন এবং তাহাই হওয়৷ খুব সম্ভব। 

ইন্দছ্যয় যে বৌদ্ধ রাজ! তার পরিচয় বাংলা! দেশে পধ্যস্ত পরিজ্ঞাত ছিল_- 

ইন্দরছ্যয় বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীন্ডি। 
সাম্যবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ॥ 

রাজা হলে রাজন্ত সে, না ভাবে অন্তথ|। 

পতিত কান্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥ -_-গোঠীকথা। 

অক্ষয় বট-__পুণ্যং কল্পবটং তত্র দারু এক্দ-সমীপতঃ।-_কপিল-সংহিতা। জগন্নলাথ-মন্দিরের 

প্রাঙ্গণে ঈশান কোণে অক্ষয়বট ব৷ কল্পবৃক্ষ অবস্থিত | 

অমরস্ ত্বং মহাকল্পে হরেশ, চায়তনং ব্ট। 

ভক্ত্য| প্রদক্ষিণং কৃত্ব। মছাকল্পবটং নরঃ| . 

সহসা মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচঃ ইবোরগঃ॥ - ব্রহ্গপুরাণ | 



৭৮ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

এই বটবৃক্ষতলে শ্রীবটেশ্বর, বটকৃষণ ও মঙ্গল! দেবী অবস্থিত। 

মল! বটমূলে চ দেবমঙগলদায়িনী। 

--কপিলসংহিত ৫ অধ্যায়। 

৬৫৫ পৃষ্ঠা 

পথে বা শ্াশানে নরে-- 

মুক্তি পায় যদি তথা মরয়ে কুকুর ॥ 

ক্ষেত্র-মধ্যে মরে যদি করে ক্ষেত্রবাস। 

দুরে থাকি আদিতে করয়ে অভিলাষ ॥ 

সহম্র যোজন মধ্যে মৃতু যার হয়। 

তথাপি মুক্তি তার নাছিক সংশয় ॥ 

_ প্রীকাশীরামদাসানুজ গদাধর দাসের জগত্মঙ্গল 

( উৎকলখণ্ডের অনুবাদ )। 

৬৫৬ পুষ্ট 

স্ভদ্র| বলাই......জগন্নাথ_-ইহার। প্রথমে বৌদ্ধ জ্রিরত্ব-_বুদ্ধ ধন্ম সঙ্ঘের প্রতীক 
ছিলেন; ইহাদের মুত্তি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত প্রকাশক 

পাঁচটি ব্রাঙ্মী অক্ষর য রল বন এবং পাঁচটি জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সমষ্টি মাত্র-_ 

ক্ষিতি-চিহ্ন চতুক্ষ, অপ-চিহ্ন বৃত্ত, অগ্নি-চিহ্ন ত্রিকোণ, মরুৎ-চিহন অর্ধীচন্ত্র ব্যোম- 

চিহ্ন গণুজাকৃত্ি বুত্তাভাসার্ধ পর পর অবস্থিত হুইয়া মনুষ্যাকৃতির আভাস মাত্র 
প্রকাশ করিয়াছে; এইজন্য জগন্নাথ সুভদ্র! বলরামের বিগ্রহ স্থুগঠিত মনুত্যাকার 

নছে। (শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার প্রণীত “মন্দিরের কথ!” দ্রষ্টব্য )। 

জগন্নাথ-মুস্তি- প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রদ্ায় যে বৌদ্ধরাজ! ও জগর্লাথ বৌদ্ধ কীর্তি তার 
পরিচয় বাংল! কুলজী হইতে পূর্বেই দেখিয়াছি। বাংল! অপর গ্রন্থেও এর 

পরিচয় পাওয়! যায়-- 

তবে শ্রীজগন্াথ বৌদ্ধ রূপ ধরে। 

প্রবেশ করিল! হরি দেউল ভিতরে ॥ 

লুকাইয়! যোগধ্যানে রহিল! শ্রীহরি | 

দেউল গঠিয়৷ রাজ! গেল ব্রহ্মপুরী ॥--সুকুনের জগনাথবিজয়। 



শ্রীক্ষেত্র বর্ণন৷ ৭৮, 

দশম রূপেতে গোসাঞ্জি বলালে জগনাথ । 

নিমের পুৃতিম গোশাঞ্ি লুবর্ণেব হাথ ॥ 

হ'ছ মুছুলমান তোথা! একছজ করিঞ। 

আপন! জানান প্রভু জানান জানিঞা ॥ 

ভাতে লিলে তির কামঠ। পায় দিয়! মজা । 

গৌড়েতে বল্নে গিয়া ধন্ম মহারাজা ॥ 
জলধির তীরে স্থান বোঞ্ণ রূপে ভগবান । 

__ধন্মপূঞ্গাবিধান। 

গুপ্ত ভাবে থাকি আমি নীল নারায়ণ ।-_-গদাধর দাসের জগত্মঙগল। 

বৈশাখ মাসের কোনো কোনে। দিন এখন জগন্নাথদেবের “বুদ্ধবেশ” কর। 

ভয় ও উৎসব হয়। বুদ্ধদেবের দন্ত-ব্জয়েরই বূপান্তর বর্তমান রথযাত্রা । 

বুদ্ধদেবের দেহাস্তর হইলে তার ভক্তের তার দেংবশেষ-_দস্ত নথ কেশ 
অস্থি ভণ্ম__লইয় চৈত্য স্তপ ও মন্দিরে রক্ষ/ কবেন। উড়িষ্যার রাজা ব্রন্দদত্ত 
একটি বুদ্ধদস্ত সংগ্রহ করিয় ষেস্থানে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন সেই স্থান দস্তপুর ব1 

ওদন্তপুর নামে পরিচিত হয়। এই দস্তপুরেব বর্তমান নাম দাতন। বুদ্ধদন্ত 

দন্তপুর হইতে পুরীতে স্থানান্তরিত হয়। 
মগধরাীজ কর্তৃক উড়িয্যা বিজিত হয়। মগধের রাজাধিরাজ পার অধীনে 

উড়িব্যার্ রা! ছিলেন গুহশিব। গুহশিব বৌদ্ধের দস্তোংসব ও রথযাত্রা 

দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন এবং বৌদ্ধ-বিদেষী ত্রাঙ্গণদিগকে উড়িষ্)। হইতে 

বিতাড়িত করেন। ব্রাহ্মণের! গিয়া! সম্রাট পার নিকট অভিযোগ করিল। 
সম্রাট পা? স্বীয় সেনাপতি চৈতগ্তকে পাঠাইলেন বিধন্মী সামন্ত নৃপতি গুহশিবকে 
শাস্তি দিতে । “অহিংস! পরমো ধশ্মঃস-মন্ত্রে দীক্ষিত গুছশিব বুদ ন। করিয়! 

সেনাপতির শিবিবে নিরপ্র অবস্থায় উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি 

চৈতন্য রাজা গুহশিবের মৈত্রী ভাব দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন এবং গুহশিবকে 

সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। গুহশিব সম্রাটের আদেশ স্বীকার করিয়া 

বুদ্ধদস্ত লইয়। সম্াটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। এই ভক্তচরিতের 

মাহাজ্যযে মুগ্ধ হই&া স্ভাটু পাঞুও বৌদ্ধধন্্ম গ্রহণ করিলেন এবং বুদ্ধদত্ত 

স্থাপনের জন্য একটি মন্দির নিশ্মীণ করাইলেন ও স্বীয় সামাজা দেবোত্তর রূপে 

উৎসর্গ করিলেন। পাঞুর মৃত্যুর পর গুহশিব বুদ্ধদন্তটি মগধ হইতে উত্ভিষ্তায় 

পুনরাঁনয়ন করেন । মাঁলব দ্বেশের রাজ! এই দস্ত-মাহাত্য শুনিয়া! বুদ্ধ-দস্ত দর্শন 

করিবার মানসে দন্তপুরে আসেন এবং রাজ! গুহশিবের কন্তা ঠেমমালাকে 

৮৪ 



৭৮২ কবিকস্কণ-চণ্ডা 

বিবাহ করিয়া উড়িষ্তাভেই থাকিক়। যান। এই মালবরাক্ই পুরাণের ইন্্রছ্যয়। 

রাজ! ৭ু€শিব স্বত্তিপুরের রাজাদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সংগ্রামে নিহত হইলে 

গুহশিবের জামাত। মাপবরা্গ ও কণ্ঠ হেমমাল! বুদ্ধ-স্ত লইয়! সিংহলে পলায়ন 
করেন ২৩২ শকাৰে অর্থাৎ ৩১০ ত্ষ্টাকে। এই বিবরণ পালি ভাষায় লিখ্তি 

বৌদ্ধধর্ম ও সিংচলের ইতিহাস-সমস্থিত গ্রন্থ দাঠানংশ হইতে জান! যায়। 

উড়িম্তার রাজা ষযাতি-কেশরণীর সময় ( ৩৯৬ শকাব বা ৪৭৪ খুষ্টাব্ব ) হইতে 

রাজ্যপংক্রান্ত দৈনিক ঘটনাবলী তালপত্রে লিখিত ও জগন্লাথ-মন্দরে রক্ষিত 

হইতে থাকে; সেই দিনলিপিকে_ মাদল! পঞ্জী বলে। এই পঞ্জীহইতেজান: 
যাঁয় যে যযাতি-কেশরী জগন্নাথ-মুত্তির সন্ধান করিয়া ভানিতে পারেন যে তাহ 
রাজা রস্তবানুর আক্রমণ ও লুনের ভয়ে সোন্পুর গোপালী নামক স্থানে 

প্রোথিত আছে) সেই স্থানে একটি প্রকাণ্ড অশ্থথ (বট?) গাছ জন্মিঃ। স্থানটি 

জাচ্ছপ্র করিয়া রাখিয়াছে। সেই স্থান খনন করিযা একটি প্রস্তরাধারের মধ্য 
চইতে বিরত ও জার্ণ শঙ্থি পাওয়া যায়। রাজা ধধাতি-কেশরী দারুময় 

জগন্নাগ খলরাধ ও গ্ুভদ্র-মুত্তি গঠন করাইয়া সেই অস্থি দাঁরুমুর্তথির অভ্যন্তরে 

রক্ষা করেন। অন্তনি'হত সেই বুদ্ধান্থটি এখন বিষু্পঞ্জর নামে পরিচিও 

ইইন্েছে। এই মুত্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত যধাতি-কেপরী দ্বিতীয়-ইন্ছ্যন্ন নামে 

প্রথ্যাত হন (৪০৯ শকাব ৭ ৪৮৭ খুষ্টাবব)। তিনি বুদ্ধদেবকে বিষুর নণম 

অবতার বলিয়া ঘোষণ! করেন) এবং জগন্নাথ-মুর্তিকে বিষুমুক্তি বলিয়া প্রচারিত 

করেন। কিন্তু পুজাপদ্ধতি শৌগ্ধাচাৎ মতেই নিদ্দি্ট ও বৌদ্ধ প্রথয় জগমাণের 

মন্দির পূর্বমুখ কর! হয়) ব্রাহ্মণ্যমন্দির দণ্নণমুখ বা! পশ্চিমমুখ হওয়া বিধি। 

ভগন্নাথ স্তদ্রা বলরামেব চোথমুখ কতকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক যন্ত্রচিহ্ন ছাড়! 
আর কিছু নয়। 

পুরাণে দেখা যায় ইন্দরছ্যয় যখন মন্দির নিম্মাণ করেন তখন এক কৃ পৃষ্ঠে 
করিঠ়] বকুকমাল। পব্বত হইতে পাথর হিয়া আনিয়াছিল। কুম্ম ধন্মের 

বাহন, পরে স্বয়ং ধন্মরূপী । ইহাও জগন্নাথের বৌদ্ধত্বের নিদশন। 
জগনাথ যদ্দও খিষুমুণ্তি বলিয়া পরিচিত, তথাপি তার পুজক পাগ্ডার| শাক্ত। 

থুব সম্ভব বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান শান্ত অনুষ্ঠানের অনুরূপ ধলিয়] বৌদ্ধ 

পুভকের। শাক্ত সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত হইয়াছে। 

উড়িম্তায় কেখরী বংশের পর গঞ্গাবংশ রাজত্ব করেন। রাঙ্গা অনঙ্গভীম 

১১১৯ শকাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জগনাথ-মন্দির পুনণিন্নীণ করাঁন। এই 

তারিথ জগন্নাথের রত্ববেদীর গায়ে খোদিত আছে। 



ক্ষেত্র বর্ণনা ৭৮৩ 

পাঠান রাজ! সোলেমাঁনের সেনাপতি ব্রাহ্মণ রাঁজু মুসলমান হইয়া হিনদুধশ্ব- 

বিদ্বেধী ও মুর্তি-মন্দির-পবংস-ব্রতী হন এবং কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন। 

কালাপাহাড় উড়িষ্টা জয় করিংল পাণ্ডারা জগন্নাথমৃত্তি চিন্কা' হদের তীরে 

পারকুদ নামক স্থানে মাটির নীচে পুতিয়া রাখে। কালাপাহাড় সেই মুস্তি 
সন্ধান করিয়! বাহির করিয়া পুড়াইন্স! গ্ষেলিতে আদেশ করেন। পাণ্ড 

বেসব মহান্তী অদ্ধদদ্ধ দারুমুণ্তি গোপনে উদ্ধার করিয়া কুজং নামক ছুর্গের 

অধিপতি খগ্ডায়তের নিষ্ট সমর্পন করেন। রাজ! রামচন্ত্রদেব সেই দগ্ধাবশেষ 

ুস্তি পুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়া নিম্বকাণ্ঠে গঠিত নৃতন মৃত্তির অভ্যন্তরে স্থাপন 

করেন এবং সেই অগ্চশিহিত দগ্ধাবশেষ মৃত্ঠি ব্র্গমণি নামে পরিচিত হয়। 

মোগল অধিকারের সময়ৎ মুসলমান আক্রমণের ভয়ে দেবমুর্ঠিগুলকে 

চিন্কাত্রদের তারে জঙ্গলে লুকাইয়৷ রাখা হয়। খুড়দার রাজ! বাষিক ৯ লক্ষ টাকা 

দিত স্বীকার করিম্না মগল সম্রাটের সম্মতিক্রমে দেবমুত্তি পুনঃ গ্রতিষ্ঠিহ করেন। 

জগন্নলাথেব বিশেষ বিবরণের জন্ত রাজা রাজ্েন্দ্রপাল মিত্রের ও হান্টার 

সাহেবের উড্ভিষ্যার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার প্রণীত মন্দিরের কথা ও 

শ্রীযুক্ত ষাগেন্ত্রনাথ রায় প্রণীত উংকলের পঞ্চতীর্থ, মনোযোহন গঙ্গোপাধ।ায় 

প্রণীত 06159920177) 1301714110৭ প্রভৃতি ষ্টব্য। 

চৈতন্তদেবের সময় হইতে জগন্নাথক্ষেত্র বিশেষ ভাবে বৈষ্ণবতীর্গে পগ্িণত হয়। 

উৎক”গঞ্জে স্ুভদ্রাকে জগন্নাথ ও বলরাষের ভগিনী অথচ তীদের শক্তি বলা 

হইয়াছে ইহার মধ্যে অনাধ্য সমাজে ভগিনী-বিবাহ এবং হিন্দু দেবতার 

শক্তি-সমন্বিত হইয়া! আ'স্থান দুই মিশিত হইয়াছে বোধ হয়। 

গকুড়--_লজ্ঞগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যে গরুড়ন্তপ্ত। চৈভন্তদেব এইথান হইতে জগন্নাথ দর্শন 

করিতেন। 

মণিকোটা__বিদান-মধ্যগ্থ চতুষ্পথের মধ্যবর্তী মুল রত্রবেদী (5%70(181) 
রোহিণী কুণ্ড-_পুরীর পঞ্চতীর্ঘের অন্ততম-_ 

মার্ক গেয়ে বটে কৃষেঃ রোৌহিণেয়ে মহাদধো 

ইন্্রদ্যয়-সরঃ নাত্ব পুনর্জন্ম ন ব্ছ্াতে ॥-_তীর্থতত্ব। 

তস্ত ( বটবৃক্ষম্ত ) পশ্চাদ্ দিশি 

খ্যাতং কুণ্ডং রৌহিণ-সংজ্ঞকম্। 
তৎ পূর্ণ কারণান্তোভিঃ ্পর্শনাদ্ এব মুক্তিদম্ ॥ 

_-উৎকলখগ্ড। 



৭৮৪ কবিকক্কণ্- চণ্ 

পুরীর মন্দিরের অন্ত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে বোহিণী কুণ্ড। ভূষগ্ডী কাক এক 
কুণ্ডে সান করিয়৷ চতুভূজ হয়--“কাক চত্রুভু'জ হৈল জল পরশনে”__জগৎমলগল। 

রোহিণী নাঁমেতে কুণ্ড তাহার পশ্চিমে । 

পরশে কৈবল্য পুরী লভয়ে অধমে ॥__জগতমজল। 

বাজারে বিকায় ভাত -মন্দিরের বহিগ্র্ণঙ্গণের দি ণভাগে মান্নণাজার ; সেখানে 

মহা প্রসাদ বিক্রয় হয়। 

৬৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বিমা দেবী 

মঙ্গল! বটমূলে চ দেবমঙ্গলদাতিনা | 

তাং দৃষ্ট। পূজয়িতা চ মোহবদ্ধ'দ্ বিমুচতে ॥ 
_কপিলসংছিতা ৫ম মধ্যায়। 

ইনি বৌদ্ধ শক্তি, আবরণ-দেবতা। আশ্বিনের মহাষ্টমী উপক্ষ্ষে রাত্র ছুট 
প্ররের সময় জগন্নাথ নিদ্রিত হইলে চুপিচুপি দেবীকে একটি ছাঁগল বলি দেওয়া 

হয়। এই বিমলা দেখীর উল্লেখ মত্শ্তপুরাণে (১৩ অধায় ৩৫ শ্লোকে ) আছে। 

হর হরিভাবে--“বৈষ্ব তীর্থে তান্ত্রিক দেবতার উপাসন। ও স্বয়ং জগন্নাথদেবের বিমল। 

দেবীর চৈরব বলিয়া পরিচয় প্রভৃতি খণ্ড গ্রমাণ স্মরণ করিয়াই £ছয়তো আচার্য্য 

রক প্রমুখ পণ্ডিতগণ জগন্নাথের শৈবত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন ।৮- 
মন্দিরের কথ।, ৩০ পৃষ্টা । 

ব্রক প্রভৃতি যাহা অনুমান কগিয়াছিলেন তাহা এই উক্তির দ্বারা সমথিত 

হইতেছে । 

মার্কগডে় হদ-- জগনাথ-মন্দির হইতে আধ মাইগ পশ্চিম-উত্তরে মার্কঙেয় হদ বা 
সরোবর। তাছার দক্ষিণ পাড়ে মার্কণ্েয় শিবের তিন-ভাগ-কর! মন্দির। 

রাজা কুগুল-কেশরী দার ৮২০ খুষ্টান্দে ইহা! প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক মতে 

মার্কণ্েয় মুনিব ছার খনিত (উংকলখণ্ড, ৩য় অধ্যায় )। 

মার্কগডেয়ঞ্চ তাত্রেব তার্থং ত্রেলোক্যপাবনম্। 

বত্র স্সাতা সরা; সর্বে স্বপুরং প্রা যুঃ পুরা ॥ 

_-কপিলসংহিতা। 

এই হদে সান করি শবে যে দেখিব। 

দেহ অবসান হৈলে আমারে পাইব ॥-_ভগত্ম্জগল। 
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সিন্ধৃতটে পিগুদান-_ 

পিতৃণাং যে প্রষচ্ছন্তি পিগং তত্র বিধানতঃ। 
অক্ষয়াং পিতরস্ তেষাং তৃপ্তিং সংপ্রাপ্ন বস্তি বৈ ॥- ব্রহ্মপুরাণ। 

ইন্্রদ্যয় সরোবর-_রাজা ইন্দ্রহায়ের ষজ্ঞকালে দ্রব্যসম্তার লইয়' এতো বলদ গোরু আসে 

ষে তাদের খুরে খনিত খাত প্রকাণ্ড সরোবর হইয়া যায়; ইহার আয়তন 
৪৮৬ ফুট ৮ ৩৯৬ ফুট; সরোপণরের চারিপাড়ে পাথর-বীধ! ঘাট। গুগ্িচাগড় বা 

গুগ্ডচা-বাড়ীর আধ মাইল ঈশান কোণে এই সরোবর অবস্থিত। গুগিচা 

রাজা ইন্ত্রহায়ের রাণী ছিলেন; এখন জগন্নাথের মাসী বপিয়া পরি চিতা । 

টন্দ্রহায়-সরঃ স্নাত্ব! ইন্জ্েণ সম্প্রপৃজিতম্। 

তন্ত্র স্নাত্বা নরে। বিপ্রা ইন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥ 

তত্রস্থং নরসিংহঞ্চ হরস্থ নীণকন্দরম্ 

দৃষ্ট1 নত পুজযিত্ব! জ্যোতির্লোকং ব্রজেন্ নর2 ॥ 
-কপিলসংহিতা ৷ ব্রহ্গপুরাণ। 

শ্বেতগঙ্গ-_জগন।থ-মন্দিরের মতি নিকটেই অবস্থিত সরোবর । জল অতি অপরিক্ষার। 

শ্বেত নামক নরপতির গ্রাতিষ্ঠিত (উৎকলণণ্ড )। 

তত্র নীলাচলে বিপ্রাঃ শ্বেতগঙ্গা ইতি শ্রুতা | 

শ্বেত-মাধব-রূপেণ তত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ 

শ্বেতায়াঞ্চ “রঃ সাত দৃষ্ট তৌ শ্বেত-মৎস্তীকৌ 
পাপানি চ পরিত্যাজ্য শ্বেতদীপে রছেদ্ গ্ুম্॥ 

-কপিলদংহিতা। 

নীলম।ধব-_জগন্াথ নম হইবার আগে জগন্নাগ মুন্তি এই নামে পরিচিত হইত-_ 

তন্ত প্রাক তটম্ আস্থা নীপেন্দ্রমণি-নিশ্মিত। 

তনু শ্রীবাস্নদেবন্ত সাক্ষান্ মুক্তি-প্রদাফ়িনী ॥ 

_-কপিলসংহিতা। 

নীলরূপে নিবসে তথায় নারায়ণ।__জগৎমর্গল। 

"্লরুত্রন্গ প্রঠিঠিত হওয়ার পূর্বের নীলমাধন নামক যে রতুমুণ্তি বা প্রস্তর শবর- 

গণ কর্তৃক পুজিত হইত, তাহ! উৎকলখণ্ডে বণিত আছে ।”- মন্দিরের কথা। 

গতি পুকষে(ত্মে__শিবভক্ত কাশীরাক্জ বিষুকে অগ্রান্থ করিয়া আমিই বালুদেব বলিয়! 

প্রচার করেন। ইহাচে বিষুর ক্রুদ্ধ হইয়! কাশী দগ্ধ করেন) শিব কাশী রক্ষার 
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চেষ্টায় বিফল ও যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন পুরীহীন শিবছূর্গাকে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষম! 

করিয়া বলিলেন-_বারাণসী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তীথথ আছে-_ 

সমুদ্র-উত্তর-তীরে নীল গিরিবর। 

আমার নিলয় সেই জান মহেশ্বর ॥ 

সেই ক্ষেত্র নিকটেতে রহ গিয়া তুমি। 

সেই ক্ষেএ্রের মাহাস্সা - 

পৃথিবীর মধো তীর্থ বারাণদী পুর। 
মুক্তি পায় যদি তথ! মরয়ে কুকুর ॥ 

ক্ষেত্র-মধ্যে মরে যদি করে ক্ষেত্রবাস। 

দূরে থাকি আদিতে করয়ে অভিলাষ ॥ 

সহআ্র ধোজন মধো মৃত্যু যার হুয়। 

তথাপি মুক্তি তার, নাহিক সংশয় ॥__জগত্মগপ । 

৬?৭ পৃষ্টা 

ছেন!-_-সণ ছিন্ন হইতে? সণ সন্তানিকা ( লক্ষীরশর ) হইতে? »” ছগণ ১ * ছঅন 

১ * ছয়ন ৯ * ছৈন ১ ছেন, ছেনা ।-_শ্থনীতি-বাবু। 

ক্ষীর খণ্ড ছেন। ননা চিনিাপাকলা।--ঘঘবনরাম। 

নারিকেল-শস্ত ছানা শর্কর| মধুর ।_চৈ, চ, মধ্য ৩ পরিচ্ছেদ । 

অমৃতমপগ্' ছেনা-বড়া আর কপূররকেলি। 

_চৈতন্যচরিতামুত মধ্য ১৪। 

ছেনা গুদ্ধ; পাখীর ছাঁন!; শব্দ সাঘৃগ্ডে ছানা । 
নাফরা__-স” অপাবু ৯ প্রাণ লাবু+র1-লাবুর!__লাউ-ঘটিত তর্কারী। আত লফীফ, 

-মিশ্র (পাঁচমিশালি তর্কারী ); জনতা । আণ০ লফীফ.- একত্র গ্রস্থন। সরু 

সরু লম্ব। বেখুনকে কোনো কোনো স্থানে লাফ রা বেগুন বে; যে বেগুন লাফ 

দিয়। ধেন লম্ব হইয়াছে! সেই বেগুনের তর্কারী লাফ. র।? 

তগ্ধতুণ্বি দুগ্ধ-কুম্মাণ্ড বেসারি লাঁফর। 
_চৈতন্তচরিতামূত মধ্য ১৫। 

প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে। 

__চৈ, চ) মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ | 
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লাফর! খায়েন প্রস্থু ভক্তগণ হাসে ।--চৈতন্তভাগবত। 
লাফ! বাগুন দীর্ঘে করি চারি থণ্ড। 

_দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙগল। 
তোড়ানি--ও” তোরানি _ আমানি, ভিজাভাতের জল। তোগান্ ? 
জোন্দা_? টক। 
তার--স- তার-আদ্বাদ। 
কাপুড়॥--কাপড়িয়, বস্ত্রপরিহিত। 

৬৫৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

প্রসাদ গঙ্গার জল-_ 

নৈবেগ্তান্নং জগত্ভর্ভর্ গাঙ্গং বারি সমং দবয়ম্। 
দৃষ্টি-স্পশন-চিন্তাভির্-ভঙ্ষণাদ্ অঘনাশনম্ ॥ 

_-উতৎকলথণ্ড ৩৮ অধ্যায়। 
সর্ব পাপ নষ্ট হয় প্রসাদ খাইলে । 

বিমানে চড়িয়। সণ বিষুলোকে চলে ॥-_জগত্মঙ্গল। 

অন্ন রান্ধেন রমা 

পৌকিক-ব্যবহারোহয়ং পঠতি শ্রী স্বয়ং ধ্রবম্। 
ভুউ.ক্তে নারায়ণে। নিত্যং তয়া প্কং শরীরবান্ ॥__-উৎকলখণ্ড। 
রন্ধন করেন »ক্মী হরিণ ভোঙজজন। 

পর্রিসে কমলা দেবী ভূষ্জে ভগবান ।-_জগত্মগল। 

দরশনে কলুষ নিপাত-_ 

আঘ্রাণান্ মানসং পাপং দর্শনাদ্ দৃষ্টিজং তথ|। 

আন্বাদাদ্ বাকৃকৃতং পাপং শ্রাবণঞ্চ ব্যপোহতি ॥ 

_-উৎকলথগ্ড। 

প্রসাদ দর্শনে পাপ খণ্ডে হতক্ষণ।--জগতমঙগল। 

ক্ষীরপুলী-_ ক্ষীরপুরিক1; যে পিষ্টকের মধ্যে ক্ষীর পূর্ণ করা ছয়। 

পাণ্ডা--স০ পণ্ড শাস্ত্রজ্ঞান; পুত _ শাস্ত্রজ্ঞানী ; পাও ল তীর্ঘস্থান-অভিজ্ঞ | 

মণ্ড--স- মণ্ড, মণ্ডক ; অথ" মণ্ডল আকার যার। 

চাকি--দণ ৬/চক্ষ দর্শন) চক্ষণ-চাটুনি ১ হি? চিখ লা স্বাদ গ্রহণ। 
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বড়া-_-সণ বটক ১ বড় ১ বড়।। 

প্রসাদ শুখান অন্ন_-জগনাথের প্রপাঁদ অন্ন শুকাইয়া দুরদেশে চালান্ হয়-_ 

শুকাইয়া অন্ন বদি দুরে লয়্যা যায়। 
তাহার অধিক ফল সেইজন পান্প ।__জগতমঙ্গল। ' 

চিরস্থম্ অপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ | 

যথাতথোপযুক্তং তত সর্ধপাপাপনোদনম্ ॥--উৎকলখণ্ড। 
ভেদ নাহি চারি বর্ণ-_ 

বর্ণাবর্ণ জাতি নাহি করিব বিচার ।- জগতমঙ্গল। 

পাপ-সংস্কার-কর্ত ণাং সম্পকোহত্র ন ছম্যতি। 

পদ্মায়াঃ সান্ধানেন সর্ব তে শুচয়ঃ স্থৃতাঃ ॥ 

| _উৎকলখণ্ড) ৩৮ অধ্যায়। 

৬৫৮ পুষ্ট] 

কুকুব-বদন-্ষ্ট প্রসাঁদ__ 
কুকুরের সুখোচ্ছিষ্ট কৰিবে ভক্ষণ ।-_জগত্মঙগল। 

নহে জজ্ঞ ভোজন সমান--উতকলখণ্ড ৩৮ মধ্যায়ে প্রসাদ ভক্ষণের মাগাত্ময বিস্তর 

বণিত হুইয়াছে। 

ঝাট্যাতি--যে মন্দির ঝাঁট দেয়, ঝাড়ুদার। . 

বাইতি--স০ বাদতি ১ বাতি ১ * বায়তি ১ বাইতিবাগ্ঘকর, বাজনদার। সৎ 
বাদয়স্তিক ১ * বাঅইতিম ১ বাইতি? 

অযৌধা। মথুরা মায়! ইত্যাদি-_ 

| অযোধ্যা! মথুর| মায়! কাশী কাঞ্চী অবস্তিক। 

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈ ঠা; মোক্ষদায়িকাঃ।-_বৃহদ্বন্মপুরাণ। 

উৎকলখণ্ড-স্কন্দ পুরাণের এক ভাগ। 

ধনপতির শ্রীক্ষেত্র-দর্শন (৬৫৮-_৬৫৯ পৃষ্ঠ। ) 
৬৫৮ পৃষ্ঠা 

রাজরাজেখরে--জগনাথকে | 



সেতৃভঙ-কথা ৭৯ 

৬৫৯ পৃষ্টা 

চটইগাছি--? 
ধাওনী--পণ ধাবনী -গতি। 
পাল্য--স০ প্রাপ্ধোতি ১ * প্রাপতি ১৯ প্রাণ পাবই ১ পাঁঅই ১ বাঁ পায়। বা০ 

৮/পা+ইল্ল ৮ পাইল ৯ পাল্য। 
কলধৌতপুর- সোণারপুর । 

চন্দ্রছরি-_? 

ময়াল-_-আ মহাল, সণ মহালয় _ প্রশ্্য্য, সম্পত্তি । 

গলার ময়াল দেখি নাচে ।_ চৈতন্তমঙ্গল। 

কলাহাটী-_? 
ধুিগ্রাম-_? 

অঙ্গারপুর-? 

ক্ষেত্রের অপর এক নাম শঙ্খক্ষেত্র । 

সেতুবন্ধ-কথ। (৬৬০-_৬৬৫ পৃষ্ঠা ) 
৬৬২ 

ক্রব্যাদ--ত্রব্য (মাংস ) অদন ( ভক্ষণ ) করে যে, অথাৎ রাক্গন। 

সেতৃভজ-কথা৷ (৬৬৬-_৬৬৮ পৃষ্ঠা! ) 
৬৬৭ পৃষ্ঠ। 

৬৬৮ পৃষ্ঠা 

পংহে_-লজ্ঘন করে। 

গ*-_পথ। 

হুল-__স” শুল » প্রান হুল। 

৮৫ 



৭৯০ কবিকঙ্কণ-চ্ডী 

ধনপতির কালিদহ গমন ( ৬৬৮--৬৭২ পুষ্ঠা ) 
১৬৯ পষ্টা 

চিক্কা__পুরীর দক্ষিণে প্রসিদ্ধ হদ। 

ফিরাঙ্গি__চণীমঙগ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ফিরিঙ্গি শবের টাক! দ্রষ্টব্য । 

হারামদের--(১) আরবী হারাম _ অপবিভ্র, পাপাত্মা, ছুষ্ট। (২) ফা? হুরমূজ দৃ. 

সমুদ্র-দন্যু । (৩) পর্ভ০ 4১1110908০৮ নৌকাসমূহ | (৪) পর্ত গীজ জলদন্থয 

407809 এই সময় বঙ্গোপসাগরে অত্যন্ত উপদ্রব করিত। আলাওলের 

পল্মাবতীতে হাশ্বাদ। 

দহ--স”হদ ১ হদ ৮ দহ। সহ্রদ » প্রা দছর। 

খড়ি-_তাণ খাট্টাই-কাষ্ঠ। তা থাড়ু-বন। 
আগলী--চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগে ৫৬৫ পৃষ্ঠায় আগুলালী শব্দের টাক দ্রষ্টব্য । 

দাড়া-_-স দংষ্রা ৯ পা” দাঠা ৯ দাড়া, দাঢ়া। 

৬৭০ পৃষ্ঠা 

গাড়র-_-ম' গড্ডল। 

পুটি--স” প্রোঠী। 

জুয়ার-__জু (1)1+ সণ রার (জল )-জুরার ?-উচ্চ জল। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীছুল্লাহ 
মহাশয়ের মতে স”জ্বর ১ জুয়ার-_নদীর জলবৃদ্ধি ষেন তাহার জর-স্বরূ প। 

বাড়-_সণ বেষ্ট ১ প্রা” বেট্ঠ ৯ বেড়। মেদ্িনীকোষে ধাটে! মার্গে বৃতিস্থানে__-স০ 
বাট ১ বাঁড়। 

মোজা-_ফা- মোজা জুতা । 

রসদ__( ফাণ) ভোজ্াদ্রব্যাদি | 

নিশানি-_ফাণ নিশান - চিহ্ন। 

৬৭ পৃষ্টা 

নাম্বতে__-স- +/নম্ ৮ নাম্ব_নিম়্। 

খরশান- তীক্ষ, শাণিত। 

মোহান--স- মুখ »+ প্রাণ মুছ+আন- নদীর মুখ । 



কমলে-কামিনী দর্শন ৭৯১ 

৬৭২ পৃষ্ঠা 

পুষ্পের ধনুকে......মারিল! পঞ্চবাণ- পুস্তকের আদর্শ পুঁথির পাঠ “মহেশের হৃদয়ে” 
এবং অক্ষয় সরকারের ও বঙ্গবাসীর দংস্করণের পাঠ “ধনপতি-হৃদয়ে” ; আদর্শ 
পু'থির পাঠই উত্তম, কারণ মাতা কখনও পুত্রের হৃদয়ে পঞ্চবাণ মারিতে 
পারেন না। 

কমলে-কামিনী দর্শন (৬৭৩--৬৭৪ পৃষ্ঠা) 
বঙ্গদেশে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত বৌদ্ধধর্মের প্রধানত ছিল। ১২০০ 

সালে মুসলমান-বিজয়ে বিতাড়িত হইয়া বছ্ বৌদ্ধ মগধ হইতে কলিঙ্গে আশ্রয় 
লন। আবার উড়িয্যার রাজ! মুকুন্দদেব ১৫৫১ সালে সিংহাসনে প্রতিষিত 

হইয়। বৌদ্ধমত সমর্থন করেন এবং তার প্রভাব মগধ পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
এইজন্য মধাবর্তী স্থান কলিঙ্গ বহুকাগ পধ্যন্ত বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। 

সেন-রাজাদের সময় হইতে বঙ্গে বৈদিক হিন্দুধন্্র পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে 
থাকে ; সেই সময়ে আবার তিব্বত নেপাল সিকিম ভোট হইতে বৌদ্ধ- 

তান্্কের। বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করে ; বৈদিক আচাঁর ও বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার 

সমন্বয় করিবার চেষ্টা লক্ষমণসেনের সময় খুব প্রবল হন । তার ফলে বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকত! হিন্দুতন্ত্রে রূপাস্তর প্রাপ্ত হয়; বৌদ্ধ দেবদেবা হিন্দু দেবদেবীর নাম 

গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্ন হয়) এবং বৌদ্ধের! প্রচ্ছন হইয়! বাহ্িক হিন্দু ছইয়া 
পড়ে। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্তে বৌদ্ধর! আত্মরক্ষার জন্ত ব্রাঙ্মণদ্দিগকে ফাকি দিয়! 
নিজেদের দেবতার্দের হিন্দু দেবতার ছদ্মবেশে পুজা! করিতে মারম্তভ করে। 

এইরূপে বজ্র্যান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শক্তি ব্রার বা বাশ্তলী এবং অপর 

বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী পৌরাণিক চণ্তী নামে পরিচিত হন; হারিতি হইয়া 

পড়িলেন শীতল! ; এবং তরিতা বা! শুবিতা৷ হইলেন মনসা । 

পর্ণশবরী নামেই পরিচয় যে তিনি শবরদ্দের দেবত1 ছিলেন, এবং অ+রকোষের 

টাকাকার ভরত শবরদের পরিচয়ে লিখিয়াছিলেন_-“পত্রপরিধানঃ শবর£”।” 

তাদের দেবীও পর্ণপরিধান৷ সেইজন্য । 

বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ব__বুদ্ধ ধর্ম স্ঘ। এই ত্রিরত্বেধ মধ্যে ধশ্ম প্রধান হইয়া 

আদিদেব নামে পরিচিত হন। ধশ্ম নেপালে ও তিব্বতে স্ত্রীমুত্তি হইয়া হন 



৭৯২ কবিকস্কণ-চণ্তী 

আঁদি দেবী বা আগ্াশক্তি। এই বৌদ্ধ আছ্যাশক্তি পৌরাণিক হিন্দু আছ্যাশক্তির 

সঙ্গে সহজেই একাজ্মত। লাভ করিলেদ। ইনিই জগন্নাথ-বলরামের মধাবস্তিনী 

স্থভদ্ডা। বৌদ্ধ আগ্ঠাশক্তিই স্থ্টিকত্রী। স্থাষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 

জলেতে আসন গোঁসাই, জলেতে বৈমন। 

জল ভর করিয়! ভাসেন নিরঞ্জন ॥ 

সং সং রঙ 

সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল। 
তাহাতে বসিয়৷ গোসাই জপে আছ্মুল ॥ 

নান! পত্র বহ্। গেল পাতাল ভূবন! 

পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন ॥ 

৫ এ রন 

আপনে ধর্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল। 
গজের উপরে বন্ুমতীকে স্থাপিল।--মাণিকদত্তের চণী। 

বৌদ্বশান্ত্রে ধর্মদেবীর সৃষ্টির বিবরণে আমর! দেখিতে পাই কমলে কামিনী 

মুখ হইতে গজ উদ্দিগিরণ করিতেছেন । 

অপর দিকে আবার পুরাণে ছুর্গা ও লক্ষ্মীর রূপকল্পনায় কমলে-কামিনীর সঙ্গে 

গজ সংযুক্ত দেখিতে পাই । যথা-- 

রামায়ণে দশমগাবিগ্ঠার কমলামুগ্ঠির বর্ণনা আছে এইরূপ-_ 

নিষুজযমানাশ্ গজাঃ সুহস্তাঃ 

সকেশরাশ্চোংপলপত্রহস্তাঃ। 

বভূব দেবী চ কৃতা স্ুহস্তা 

লক্ষীন্তথ! পদ্মিনি পদ্মহত্তা ॥-__নুন্দরা কাণ্ড, ৭১৪ | 

বিশ্বকন্মরশিল্পে কমলার রূপবর্ণনা এইরূপ-_ 

পদ্নস্থ। দক্ষিণা হস্তে বামে শ্রীবলমিস্যাতে | 

স্নাপয়স্তো কুস্তৃহ্তো হস্তিনৌ চ প্রদর্শয়েৎ॥ 

তার পর-_ 

নবপদন্মান্বিতে স্থানে পৃজ্য হর্গাস্ স্বমৃত্তিতঃ। 

পদ্মার্ৃতি রথ স্থাপ]। ইত্যুক্তং স্ন্বযামলে ॥-_ভবিত্যপুরাণ। 



কমলে-কামিনী দর্শন ৭৯৩ 

পদ্নস্থা পন্মহস্তা চ গজোতক্ষিগুঘটপ্রতা। 

শ্রীঃ পদ্মমালিনী চৈব কাঁলিক! কৃতিরেব চ ॥ 

__বিষুধন্ম্োত্তরে হেমাড্ডি ব্রতখণ্ডে। 
পল্মাপনোপবিষ্ট তু পদ্নসিংহাসনস্থিত। 

করিভ্যাং সাপ্যমানাসৌ ভূঙ্গারাভ্যামনে কশঃ ॥ 
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভূঙ্গারাভ্যাং তথাপরো ॥ _মতস্তপুরাণ। 

এইরূপ পদ্মাসনস্থা গজসেবিতা৷ দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ আস্চাদেবী খুব সহজেই মিলিয়া 
এক হুইয়! কমলে-কামিনী উপাখ্যানের স্যষ্টি করিলেন। 

এই কমলে-কামিনী দেখা গিয়াছিল সিংঠলের নিকটে কালীদহে। ভারত হইতে 

বৌদ্ধধন্ম বহিষ্কৃত হুইয়৷ দিংহলেই আশ্রয় লইয়াছিল ১ মগধ ও কলিঙ্গ হইতেই 

বৌদ্ধধন্্ন সিংহলে নীত হয়। শৃম্তপুরাণ বলিয়াছেন -_-“্ধর্মর্দেবতা সিংহলে বন্ত 
সম্মান |” 

দক্ষিণ রায় নামে পরিচিত দেবতাঁও ধর্মমৃত্তী। দক্ষিণ রায় মুণ্ড মাত্র; শনির 

দৃষ্টিতে স্থলিত গণেশের মুণ্ড বলিয়া পরিচিত । কিন্তু এ মুণ্ড ধম্মদেবের । 

“গোলক ধিয়াইতে ধশ্মের মুণ্ড স্থজিল”__মাণিকদত্তের চণ্তীমঙগল। 
এই দক্ষিণ রায়ের স্বগ্রাদেশে কৃষ্ণরামদাস রায়মঙ্গলকাব্য রচন! করেন (১৬০৮ 

শক-১৬৮৩৬ থৃষ্টাবে)। রাযর়মঙগল কাব্যের 'দবদত্ব সাগরের গল্পের সহিত 

কবিকম্কণের ধনপতি সদ্দাগরের গল্প খুব মিলে। 

প্রথমে লইন্থ পুজা পাঁটনে ছলিয়! ॥ 

কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে। 
সঃ ক নদ 

বড় দহে দেব্দত নাম সদাগর। 
বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙগ সহর ॥ 

শ্রীমন্তের হ্যাঁ পুষ্পদত্ত পিতৃ-অন্বেষণে ফাইবার সময়-_ 

কালীদহ বাহিয়। সিংহল করি বাম । 

রাজদহে উত্তরিল ভণে কুষ্রাষ ॥ 

সেখানে "রায় সিরঞ্জিল সাগরের পুরী ।” এই পুরী দেখাইতে না পারিয়৷ 

পুষ্পদত্ত বন্দী হয়; অবশেষে রায় বাঁঘ লইয়! বরপুনত্রকে উদ্ধার করেন ও রাঁজকন্ঠ। 

রত্বাবতীর সঙ্গে বিবাহ দেন। শিবের পরাভবের দ্বার চণ্তীর পুজা প্রবর্তনের 

অনুরূপ বড় খা পীর গাজির পরাজয়ে দক্ষিণ রায়ের পুজার প্রতিষ্ঠা হয়। 



৭৯৪ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

শীতলামঙ্গলেও বাণিজ্যযাত্রী নিমাই জগাতি বণিক সমুদ্রে ভাসমান হেমঘট 

দেখিয়া রাজার কাছে বর্ণন। করেন; দেখাইতে ন! পারায় রাজার নিগ্রহ ভোগ 

করেন; শেষে শতলার কপায় রাজকন্ত। বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

মনসামঙগলের ডাদবেণে ; চণ্ীমঙ্গলের কাঁককেতু, ধনপতি; শীতলামঙ্গলের 

রাজ চন্দ্রকেতু, নিমাই জগাতি, দেবদত্ত বিরাটরাজ ; এর! সকলেই প্রথমে 
শিবভক্ত ও দেবীপূজান্র অসম্মত ছিগেন ; শেষে দেবীর কোপে লাঞ্চিত হইয়! 
অগত্য। দেবীর পৃজ! করেন। এই-পকল দেবী যে যে বিশেষ শক্তি বা গুণের 

স্বরূপ তাহা! আগে শিবেই স্তস্ত ছিল। 

ময়নামতীর গানে ময়নানতী চণ্তীর রূপ ধরিয়৷ যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। 

প্ধর্মপূজাবিধিশ্তে বাশুলীর যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র আছে তাহা হইতে 
বাশুলীর চণ্ডীতে পরিণত হইবার আভাস পাওয়া যায়। 

ও আয্মাত। ন্বর্গলোকাদিহ ভূননতলে কুস্তলে কর্ণপুরে 

সিন্দুরাভাবসন্ধ্য। প্রবিকটদশন মুণ্মালা চ কণ্ঠে। 
ক্রীড়ার্থে হাস্তযুক্তা পদযুগকমগে নৃপুরং বাদয়ন্তী 
কৃত! হক্ে চ খড়গং পিব পিব রুধিরং বাঁশুলী পাতু সা নঃ ॥ 

ও বাশুল্যৈ নমঃ । 

ও আবাহয়ামি তাং দ্বেবীং শুভাং মঙ্গলচগ্ডিকাম্। 

সরিত্তীরে সমুৎপন্নীং হুর্যযকোটিসম প্রভাম্ ॥ 

রক্তবন্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। 
অষ্টতওুলদূর্ববাক্তাং অর্চেন্মঙ্গলকা রি ণীম্ ॥ 

অসিদ্ধলাধিনীং দেবীং কালীং ্ন্বিষণাশিনীম্। 

আগচ্ছ চাঁগুকে দেবি সানিধ্যমিহ কল্পয় ॥ 

এই মন্ত্রে বাশুলীকেই মঙ্গলচগ্ডিক। ও চণ্ডিকা কালী ব্ল! হইয়াছে । বাশুলী 

চরিৎ-তীরে সমুৎপন্না ; চণ্ডীর প্রথম দেহারা তোল! হয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় 
কলিজদেশের কংশনদীর কুলে ।__ 

“কংসনদীর তীরে ইচ্ছিয়া কু্নুম নীরে 

নিরমিলু দোর। আপনি ।” 

ঠার পর পর্ণশনরী দেবীর পুজ! করে শবর ন্যাধ কালকেতু। খুঙ্লনা চণ্ডীর 
পুজা যেকূপে করিতেন তাহ! বাশুলীর পুজারই অনুরূপ | বাণগুলীর পুজ! করিতে 



কমলে-কামিনী দর্শন ৭৯৫ 

হয়--অষ্টতওুলদূর্ববাক্তা ; আর খুল্পনা পূজা করিহুতন-_ 

“হেমঝারি জলগর্ভ। উপরে দীঘল দুর্বা 

অষ্ট শালি তও্ডুল অন্তরে ॥৮ 

স্থৃতরাং বজ্ঞতার! বাশুলী পর্ণশবরী আগ্ভাদেবী ধন্ম প্রভৃতি সমস্ত মিলাইয়! যে 
এই চণ্ডী তাতে আর কোনে। সন্দেহ থাকিতেছে না। আছ্াদেবী বা ধর্মদেবের 

স্থজন-প্রক্রিয়ার অবস্থাবিশেষই যে.কমলে-কামিনীর আদর্শ তাতেও সন্দেহ নাই। 

৬৭৩ পৃষ্ঠা 

আলান-_খুঁটী। 
চর-_স:। চড়া। 

প্রিয়ামুখে করে আরোঁপণ-_কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে অকাল-বসস্তোদদের 

বর্ণনার অনুকরণ । 

মধু দ্বিরেফঃ কুন্থমৈক পাত্রে 

পণ প্রিয়াং স্বা মন্ুবর্তমানঃ| 

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শন্মী লিতাক্ষীং 

মৃগীমকওূয়ত কৃষ্সারঃ ॥ 

দদৌ রসাৎ পক্কজরেণুগন্ধি 
গজায় গওুষজলং করেণুঃ। 

অর্দোপতুক্তেন বিসেন জায়াং 

সম্ভাবয়ামাস রথাঞঙ্গনাম! ॥--কুমারসস্ভব, ৩৩৬-৩৭। 

যামি-_ধর্মপতী | 
কামী-_চক্রবাক, কপোত, চটক, সারস। 

৬৭৪ পৃষ্ঠা 

আকুতি-_স্ষ্টি। 

চিত্র গন্ধ--বিচিন্ত্র বা বিবিধ গন্ধ । 

গাঠ্যার--? নৌকার? নৌকার অগ্রভাগ, গলুষ্ট ? 

অতিরিক্ত পাঠ 

গো-গজ-বাহন-অরি-স্সিংহ ? 



৭৯৬ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

কেহ কেহ কমলে-কামিনী বর্ণনাকে যোগের ষট্চক্র ভেদ্দের রূপক রূপে 
ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব যট্চক্েন্র রূপক সুস্পষ্ট । 

৬৭৫ পষ্ঠীর অতিরিক্ত পাঠান্তর 

কোকনদ-দর্পছরে বেছিত-যাবক করে--কমলাসীনা কামিনীর হস্ত অলক্তকরপ্রিত 

হওয়াতে রক্তপন্মের গর্ব খর্ব করিতেছে। 

ধনপতির মিংহল গমন ( ৬৭৫__-১৭৯ পৃষ্ঠ। ) 

৬৭৬ পৃষ্ঠা 

চোয়াল__স০ কবল ব! চর্বণ হইতে? দেশী শব্ধ বোধ হয়। 

৬৭৭ পৃষ্ঠা 

মরুয়া-_-সণ মরুবক- তুলসী । মরুয়া_মরুভূমিতে জাত। 

বেলন__সণ বেল্প ধাতু চালনে ; স- বল্লী + প্রাণ বেল। বর্তল-প্রান্ত লতার স্থায় 

প্রলম্বিত চঞ্চল রেশমী ফিতা ? 
রবাব--আ০ রবাব, 81. 1১81)91, 297৫, 1১219909১ 1661, 13109)2) 177, 79090, 

179. 11099০৪%) সণ রুদ্রবীণাঁ। ১ম বা ১১শ শতাব্দীতে বন্ুদা-নিবাসী আবদুল্লা 

এই যন্ত্র উত্তাবন করেন ও তিনিই ইহার নাম রাখেন রুবেব। 

৬৭৮ পুষ্ঠা 

ডাকিনী হাকিনী--বৌদ্ধ যোগসিদ্বা নারী) শেষে তৃত-প্রেতিনী। 731970%1] 

(0:01009100796101) ৮ ০19)৪এ মহামহোপাধ্যার় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্তী 

মহাশয়ের শডাকার্ণৰ” প্রবন্ধ এবং ১৩৩০ আশ্বিন মাসের প্রবামীর ৮১৩ 

পৃষ্ঠায় “ডাক ও থনা* প্রবন্ধ ও ১৩৩২ সালের সাহিত্যপারিষৎ-পত্রিকায় শ্রীধুক্ত 



সিংহলে ত্রাস ৭৯৭ 

রমেশ বস্থুর “বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে এরা হূর্গার চৌষটি সহচনীর অন্তম]। 

মন্ত্োঘ1! বিবিধ! রাজন্ শঙ্করেণ প্রকাশিতাঃ। 
পার্বত্যগ্রে মহারাজ অথর্বণোপবেদজাঃ ॥ 

শাকিনী ডাকিনী চৈব কাকিনী হাকিনী তথ|। 

রাকিণী লাকিনী হোতা; ষড় ভেদান্ তত্র কীর্তিতাঃ ॥ 

_স্কন্দপুরাণ, ব্রন্মথণ্ডে ধন্মারপ্যথও ২০ অধ্যায়। 
2521 6006 6061:£165 10161676 01) 513 01)21099, 1)009ঘ97 01097910617 

0200080. 2৪ [781001, 98100, [8001) ])চাতাতা) [380101) 00 00) 
88]060615917 11) ০:067১ 916 006 6106 ৮1160. 01769781)01901009 0£ 0199 893 

110100.--1, 0, 7 015159119615 9:010168 00 993 11) 109/002,9 10 6189 

য০০1102%] 0 40100100891 200 9০০19 19৮0101099১ ০1, 1, বি, 

]) 41011 0926, বত ০2, 

মৃত্তিকা ভক্ষণ__-ভাগবত ১০ম স্বন্ধ । 

সিংহলে ত্রাস (৬৭৯-_-৬৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) 

৬৭৯ পৃষ্ঠা 

রেজ1--ফাণ রিঝ1-াদমারি, লক্ষাবেধ। 

নেজা--ফা০ নিজা- বলম, বর্ষা । 

৬৮০ পৃষ্ঠা 

সুট্র-_স্থু ( উত্তম )+ভট ( বীর, যোদ্ধা )-রণপটু, যুদ্ধবিশারদ। 

মুছন্দরী--মুন্দর ছন্দ বা ভঙগী যাঁর। 

তাম্ব,-_আ- তন্ব। 
দাফ--ফ০ দফ.-দামামা, নাগার| বাছযন্ত্র। 

গরাতািরচেতোরারজোপওট 

৮৬ 



৭৯৮ কবিকন্কণ-চণ্ডী 

কোটালের সহিত ধন্পতির ছন্দ (৬৭৯__৬৮১ পৃষ্ঠা) 
৬৮০ পৃষ্ঠা 

ঘরদল---স্বপক্ষ | 
পরদল-_বিপক্ষ। 

ূ ৬৮১ পৃষ্ঠা 

ইলাম--ফা” ইনাম পুরস্কার । 

দিগারি-__দিকৃ+আর+ইঈ-দিক্ রক্ষার বেতন, চৌকিদারী ট্যাক্স) চুরি-ডাকাতির 
ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণের ভন্ত প্রাপ্য পুরস্কার ) 17750181008 1970201010, 

প্রঃ 
দিগার কোটাল প্রজা সন্ধার সকল ।-_মাণিক গানুলী। 

পাকল--স০ পাঁকল-অগ্নি। অগ্নিবর্ণ অথবা পক ফল সদৃশ রক্তবর্ণ। 

ভরা-_নৌকায় বোঝাই পণ্য সামগ্রী। 
ডাক] দিবি--ডাকাতি করিবি। 

ধনপতির রাজদর্শন €৬৮১--৬৮৩ পৃষ্ঠার 

অতিরিক্ত ) 
৬৮১ পৃষ্ঠা 

নিজগণ-_নিজের দলের লোক। 

৬৮২ পৃষ্টা 

মর্তমান--ব্রহ্দদেশের মর্ভাবান নামক স্থানের প্রসিদ্ধ সুম্বাহু কল!। 

গাছ-_জাল!, বড় হাড়ি; ছালা; বাক-শিকাব ভার। 

থাচা--স০ কঞ্চি হইতে? হি খপঞ্চী, ও০ খঞ্জা-কুঠরী; মাণিকচন্দ্র রাজার 
গানে খাঞা। 

ঘু-ঘু-ঘু-শববকাঘুরী পক্ষী । 



রাজসমীপে ধনপতির পরিচয় দান ৭৯৯ 

সঞ্চান-_-(স০) ₹ হোনপক্ষী । 
উপনীত--উপ-+-নীত (প্রাপ্ত )-জড়িত, খচিত। 
ডাটি--স০ দণ্ডিক ১ দাটি ১ ডাটি। 

গঙ্গাজলী পাটা-_গঙ্গাজলের হায় শ্বেতবর্ণ শীতল ও তরঙ্গারিত বুননের পাঁটা__যে 

শয্য। পটি পটি বস্ত দ্বার! গ্রথিত হয়। 

৬৮৩ পৃষ্টা 

হাঁচি জোঠী বাধা-_চণ্ীমঙ্জলবোধিনী পথমভাগের ২৫৮ পা দ্রষ্টব্য । 

রাজসমীপে ধনপতির পরিচয় দান 

(৬৮২--১৮৪ পৃষ্ঠা) 
৬৮৩ পৃষ্টা 

নারদ সমান গানে- চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথমভাগের ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

৬৮৪ পৃষ্ঠা 

অশ্বের শিক্ষায় নল-_ 

আসীদ্ রাজা নলো নাম বীরসেন-স্থতো৷ বলী। 

উপপ্ধে৷ গুণৈর্ ইষ্টে রূপবান্ অশ্ব-কোঁবিদঃ ॥ 

_- মহাভারত, বনপর্ব, ৫৩১ । 

অশ্বানাং বাহনে যুক্তঃ পৃথিব্যাং নান্তি মত সমঃ। 

্ _-মহাভারত, বনপর্বব, ৬৭২। 

কিংনু স্তান্ মাতলির্ অয়ং দেবরাজন্ত সারথিঃ | 

তথ। তল্-লক্ষণং বীরে বাহুকে দৃষ্তাতে মহৎ ॥ 

শীলিহোত্রোহথ কিং নু স্তাদ্-ধয়ানাং কুলতত্ববিৎ। 

মানুষ্যং সমনুপ্রীপ্তো বপুঃ পরমশোভনম্ ॥ 

উতাহোস্বিদ্ ভবেদ্ রাঁজা নলঃ পরপুরঞ্ীয়ঃ। 
মহাভারত) বনপর্ব, ৭১।২৬-২৮। 



৮০৩ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

( বাহুক-বেশী নলকে দেখিয়া নলের পুরাতন সারথি বাঞ্চের উপরোক্ত 

বিতর্ক করিয়াছিলেন )। 

সিংহলে ধনপতির প্রয়োজন (৬৮৪-_৬৮৫ পৃষ্ঠা ) 
৬২২ পৃষ্ঠায় “ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ” প্রকরণের পুনরাবৃত্তি 

অগ্নিশর্মা পুরোহিতের কথা (৩৮৫__৬৮৩ পৃষ্ঠা ) 
৬৮৫ পৃষ্ঠা 

সঞ্জ- _সঙ্জ। 
ব্রাহ্মণ কবি ব্রাহ্মণ মাত্রকেই লোভী করিয় চিক্রিত করিয়াছেন ; জনার্দন ওঝ। 

ধনপতির বিবাহ-সন্বন্ধ করিতে লক্ষপতির গৃহে গিয়া উপহার ন1 পাইয়৷ কুদ্ধ 

হইয়াছিল; এখানে পুরোহিত তো! একেবারে অগ্নিশর্খ! ! 

কমলে কামিনীর কথা (৬৮৬-_১৬৮৭ পৃষ্ঠা) 
৬৮৬ পৃষ্ঠ। 

মহারয়-_মছাবেগশালী। 

ধোৌত-হরি পদ-ছন্দা-_চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথনভাগের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উৎপত্তি- 

বিবরণ দ্রষ্টব্য । 



ধনপতির বন্ধন ৮০১ 

ধনপতির সহিত শালবানের কথোপকথন 

(৬৮৮ ৬৮৯ পৃষ্ঠা ) 

৬৮৮ পৃষ্া 

ঠাকুরালী--গ্রসৃত্ব। 

ধনপতির বন্ধন (৬৮৯-__৬৯৪ পৃষ্ঠা ) 
৬৮৯ পৃষ্ঠা 

স্কতে একটি উপদেশ আছে-_ 

অনস্ভবং ন বক্তব্যং গ্রত্যক্ষম্ অপি দৃশ্ততে | 
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়স্তি বানরাঃ ॥ 

এই উপদেশ ভুলিয়া ধনপতির হুর্গীতি । 

গছায়-_ গচ্ছিত করে। 

কালীদহ দর্শনার্থ সজ্জ।-_অতিরিক্ত 

উজবক-_মধ্য-এশিয়ার তুকীস্থানের ছুদীর্য জাতি। 0521086019৪ 20681771001. ০0 

00617010181) 1810117 ০01 190819 11) 01010651680 100610 01000 10 

৪01008 [118089 001580 10) 2118%]18 (0: 41780) 80805 91865715816 

16) 1011)601)985 16911070010 8130 1017901012 6191009068.--1)%510800 

00080 10) 01091) 019100)0%0 1)2918 বাঙ্গাল! ভাষার অভিধান। 

খোরাসানি__পারন্তের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি গ্রদেশের নাম খোরাসান (-স্থর্যের 

প্রদেশ )। ইহার রাজধানীর নাম মেশে । োরাসান-দেশবাসী খোরাসানি 
মোগল-_মধ্য-এশিয়ার মোল্গল জাতি ; চেঙ্িজ খাঁ, সত্ত্রাট বাবর প্রভৃতি এই জাতীয়। 

পাঠান--আফ্গান জাতি । 

৬৯৩ পৃষ্টা 

বাজে মহুলস্্বাজেয়াপ্ত । 



৮০২ কবিকষ্কণ-চণ্ডী 

অতিরিক্ত 

ভূঞা রাজা সামন্ত, করদ রাজা, 11002 01016, 

ধানখানা-্ফাণ থা-ই-থানা-প্র ভূরও প্রভূ, 19০70 ০£ 10109. 

নাইয়--স০ নাবিক ৯ নাইঅ ৮ নাইয়া। 

ষোগায়--/ধুগ্-মিলিত কর1। যোগার - উপস্থিত করে। 

চড়িয়া-_সণ চত ৯ * চট ৯ চড়। 

৬৯১ পৃষ্ঠা 

নেহাতি-_? 

৫৯২ পৃষ্ঠা 

হাড়ি হাড়িকাঠ, ভুড়ং। কাঠ-কলে পা! বদ্ধ করিল। 

অতিরিক্ত 

শিখী--শিখ। আছে যার, অগ্রি। 

কর্ণধার-মুখে অপ্রমাণ 

সত্য বাক্য-- 

সত্যেন লৌকং জয়তি সত্যন্ত পরমং তপঃ।-_কৃর্্ঘপুরাণ। 

ন হি সত্যাৎ পরো ধর্শো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।-_ব্রঙ্মবৈবর্ভ। 
তম্মীৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ। 

সত্যম্ এব পরে যজ্ঞঃ সভ্যমূ এব পরং শ্রুতম্ ॥ 
ক শী ১ নি 

অনৃতং যে ন ভাষস্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ ।--বহিপুরাণ। 
সত্যেন গম্যতে স্বর্গ, মোক্ষং সত্যেন প্রাপ্যতে ॥-__বরাহপুরাণ। 
নাসৌ ধন্দে। যত্র নো সত্যম্ অস্তি।__গরুড় পুরাণ। 
বরং ক্রতু-শতাৎ পুত্রঃ, সত্যং পুত্র-শতাৎ কিল। 

ন হি সত্যাৎ পরে! ধর্ম, নানৃতাৎ পাতকম্ পরম্ ॥- ব্রহ্ববৈবর্ত পুরাণ । 
সত্যেন পুতে সাক্ষী ধর্মঃ সত্যেন বর্ধতে। 
তম্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্বববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥__মনুসংহিত! ৮/৮৩। 



চণ্তীর স্বগ্নাদেশ ৯০৩ 

৬৯৩ পৃষ্ঠ 
চুলচুলা--? ই”ছর, চামচিকা ? 

উড স” উড়ু-নক্ষত্র, জল। উড়ষ ( উদ্দংশ )-ছারপোঁক|। 

চুয়া--হি? চুহ1» ইন্দুর | 

৬৯৪ পৃষ্ঠা 

কারাগারে ধনপতি-_অতিরিক্ত পাঠ 

বাফৈ-_-বাপ হৈ। 
বাহয়া--ফা- যাছুগর । 

হরবস-_-সর্ববন্ব | 

বাই--ভাই। 

ভাঙ্গ-_ স- ভঙ্গ । 

ছাকন1--স- শাতন, শাদন। 

সওয়-_স- স-পাদ । 

সুসারিয়--সরিয়া বসিয়া । 

জিঞ্জির-_-( ফাণ) শিকল। 

সাঙগ-_চণ্তীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগে সাঙজ।, সা্গি ড্রষ্টব্য। 

৬৯৫ পৃষ্ঠা 
জট--চুল। 

চণ্ডতীর স্বপ্নাদেশ (৬৯৫ পৃষ্ঠা ) 
৬৯৬ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 

গজেন্র-মোক্ষণ-_-পাগ্যদেশীয় নরপতি উন্দ্রত্যয় বিষু-ভজনায় তন্ময় থাকাতে সমাগহ 

খষি অগস্ত্যকে সম্বর্ধনা করেন নাই; অগন্তের শাপে ইন্ত্রহায় গঞ্জ-জন্ম লাভ 

করেন। ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরবর্তী ত্রিকৃট পর্বতের পাদ্মূলে এক সরোবরে সেই 
গজ জল পান করিতে গেলে তাহাকে এক মহাকুস্ভীর কামড়াইয়া ধরে। 



৮৪৪ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

সহ বর্ষ উভয়ে টানাটানি চলিল। গজ ত্রা লাতে হতাস্বাস হুইয়! হরি প্মরণ 
করিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিল। বিষু ভক্তের আহ্বানে আবিভূতি হইয়! চত্র 

দ্বারা কুস্তীরকে ছেদন ও গরজকে মুক্তি দান করিলেন। গজ বিষুরকে দর্শন 

স্পর্শন করার ফলে কু্তীর-গ্রাস ও গজ-জন্ম হইতে মোক্ষ লাভ করিল? সঙ্গে সঙ্গে 
কুস্তীরেরও মুক্তি হইল। হু গন্ধব্ব দেবলের শাপে কুস্তীর-জন্ম লাভ 

করিয়াছিল।--ভাগবত ৮ম স্বন্ধ। 

এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন-_ 

য ইদং শৃণুয়ান্ নিত্যং প্রাতর্ উত্ধায় মানবঃ। 

প্রাপ্ু়াৎ পরমাং সিদ্ধিং ছুঃস্বপ্রশ্চ বিনশ্ততি ॥ 

ষন্মিন কিলোক্তে বহুপাপ-বন্ধনাল্-_ 

লভেত মোক্ষং দ্বিরদে! নু যদ্ববং ।-_বাঁমনপুরাঁণ ৮৫ অধ্যায়। 

যদি বন্দীশালে ইত্যাদ্দি--ধনপতি স্বীয় উপাস্তদেবতার প্রতি ভক্তি ও নির্ভরশীলতার 

পরাকাঠ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। টাদ্দ সদাগরের মধ্যেও এইবপ দৃঢ় নিষ্ঠা 
দেখ! যায়। এইরূপ চরিত্র পুরাতন ও নূতন ধর্মের সংঘর্ষ হওয়ার সন্ধিক্ষণে 

সকল দেশেই দেখ! যাঁয়। 

৬৯৭ পৃষ্ঠা 

জগদল-_স০ জগৎ ১ প্রাণ জগ ; জগৎকে দলন করিতে সক্ষম এমন ভারী জগদল। 

উসাশ-__উৎ+শ্বাস ৯ উচ্ছস ৯ উচ্বাস ৯ উশাস। উৎসারণ, অপসারণ, শিথিল । 

চাঁউল-_স০ তও্ডুল ৯ শুন্যপুরাণে তাড়ল, তাউল ৯ চাউল ৯ প্রাচীন বাঁংলায় চালু। 

খুল্লনার সাধ ভক্ষণ (৬৯১৬__৬৯৭ পৃষ্ঠা ) 
৬৯৭ পৃষ্ঠা 

শূল- সন্তান গ্রসবের জন্য বেগ, কুন্থন। 



লহনার প্রতি খুল্পনার উক্তি ৮০৫ 

লহনার প্রতি খুল্লনার উক্তি (৬৯৮-_৬৯১ পৃষ্ঠা ) 

৬৯৮ পৃষ্ঠা 

[ীজ--স- সন্ত ১ প্রাণ লজ্জ ৮ সাজ । 

চথোল-- স চিত্রল। 

জায়ানি-__স০ যমানী, ষমানিকা । 

কাড়ারন্যা--ফোড়ন দিয় ; স্ফোটন ১ ফোড়ন। 

হঙ-_সণ হিঙ্তু। 

দথি-_-স০ মেথিকা, মেথী । 

৬৯৯ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 

খুলনার মনের সাধ ১২৫ পৃষ্ঠায় নিদয়ার মনের কথার পুনরুক্তি । 

৭৯০-৭০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

সাধ সংগ্রহ 

৭০১ পৃষ্ঠা 

বেখুয়া-_বাধুয়। শব দ্রষ্টব্য । সণ বাস্তক। 

মছরী--স- মধুরী, মধুরিক1। 
শুলফ1-_স- শতপুষ্প|। 

্ষীরপাই-__স” ক্ষীরারী-_বার্ধায়ু শাক, ঘাসের মধ্যে জন্মে । 
খাড়া-_-সণ খড় সদৃশ দাট!। 
জবজব--_স০ চ্যবতে (-ক্ষরিত হয় ) ৯ চবচব ১৯ জবজব-মতিরিক্ত। ধ্বন্া ত্বক 

শক । 

৮৭ 



৮০৬ কবিকন্কণ-চগ্ডী 

শ্রীমন্তের জন্ম (৭০৩ পৃষ্ঠ। ) 

ধর্শূল__ধশ্মঠাকুরকে স্মরণ করিয়! ভক্তের! যেমন শূলে ভর করে তেমনি খুল্লন! 

চণ্ভী স্মরণ করিয়! বেগ দিল। ( ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতীর শুলে তর করা তুলনীয় )। 

আতড়ি_-আ্াতুড়-ঘরের মগ্গলজনক তুক। অন্ত্রত্রট » আতুড়।__ 

রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ব। 

গোসুণ্ স্কাপিয দ্বারে পুজে যী বুড়ি-_্ী আগে ছেলেখাকী রাক্ষপী ছিল; তাহাকে 

গোরুর মাথা থাইতে দিয় ছেলে খাওয়! হইতে বিরত করার চেষ্টা হইত। 

সেই প্রথা এখন দেবপুজাতেও রহিয়! গিয়াছে । যগ্ঠীর ইতিহাঁদ চণ্তীম্গল- 

ঝোধিনীর ৩৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
আই-_আসিয়! | 

দাই__ধাত্রী। 

শ্রীমন্তের যষ্ঠীপুজাদি (৭০৪-_ ৭০৫ পৃষ্ঠা ) 
কালকেতুর জাতকম্মেরই পুনকুল্লেখ। 

৭০৪ পুষ্টার অতিরিক্ত 

কুন্দ__ জমি যন্ত্র। ভ্রমঃ কুন্দং চ বন্ত্রকম্।__হেমচন্ত্র। 
কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি ।__জ্ঞানদাস। 

বেত্র জাল উপানদ-_-অমঙ্গল তাড়ন। ও নিবারণের তুক। 

৭০৫ পুষ্টা 

মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ-_চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী ২৪০ পৃষ্ঠ শষ্টব্য। 

মের ভগিনী তুমি-_যমের ভগিনী মুন! যমুনা ও ছূর্গী অভিন্না। ৪২৩ পৃষ্ঠা! দ্রষ্টব্য । 

সপতীর পুত্রজন্মের ছিংসায় লহুনা শ্রীপ্তিকে চুরি করিয়া লুকাইয়৷ রাখিয়া 
থাকিবে। 



শ্রীমন্তের রূপ হি 

শ্বীমন্তের নামকরণ (৭০৬-_-৭০৭ পৃষ্ঠা) 
৭০৬ পৃষ্ঠ 

দ্বিপিক। ভাম্বতি-_-৫১৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

জাও1তি-_জন্মপত্রী, জন্ম ও আয়ু যাহাতে লিখিত থাকে । 

মকরে ধরণীস্ত! ইত্যাদি-__জ্যোতিষ শান্ত্রান্ুসারে যত কিছু শুভ লক্ষণ। 

ঘুমপাড়ানী গান ( ৭০৭-_৭০৮ পৃষ্ঠ ) 
৭০৭ পুষ্ঠা 

গগন-ফুল-_আকাশ-কুন্ুম | 

মূল__মূল্য। 
৭০৮ পৃষ্ঠা 

রাজার হুকন্তা করাব বিয়া_মাতার আদরে প্রকাশিত মাকিঞ্চন শ্রীমস্তের জীবনে সত্য 

হইয়াছিল, তিনি সিংহলরাজকন্তা ও উজানীরাঁজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
ভেট।-_সণ বৃত্তক ১ প্রাণ * বউ্রঅ ১ * বণ্টা ১ * ভণ্টা ১ বাণ তাটা ৮ ভেটা 

(ভ্যাট! )। . 
এই ঘুমপাড়ানী গানে কবিকস্কণ কবিত্ব কল্পনা বাৎসল্য সঙ্গীতময় ছন্দ ও 

ঝঙ্কার একত্র সমাবেশিত করিয়াছেন । 

নাউ 

শ্রীমন্তের রূপ (৭৮-_৭০৯ পৃষ্ঠা ) 
৭০৮ পুষ্ঠা 

গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ-_সমগ্র গৃধিনীৰ আকার স্থগঠিত কর্ণের ন্যায় 

বিহজ ম-রাজ-_গরুড় । 



৮৪৮ কবকঙ্ৃণ-চণ্ডা 

সালশাখী- শাল-বৃক্ষ | 
কলক--কোকিল। 
নিন্দে--নিভ্রা যায়। সণ নিদ্রা » প্রা নিদ্1। ৯ নিন্দ, নি'দ, নিদ। 

দেহালা-_-২৮৯ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য 

৭০৯ পৃষ্ঠা 

ছয় মাসে করাল্য তোজন-_-ততোহরপ্রাশনং ষষ্ঠে মাসি কাধ্যং যথাবিধি। 

_কৃত্যচিস্তামণি। 

অন্নন্ত প্রাশনং কাধ্যং মাসি হষ্ঠেইষ্টমে বুধৈঃ|-_ভুজবলভীম । 

বে মাসি নিশাকরে শুভকরে......নিতরাম্ অক্লা দিভক্ষং শুভম্। 

_জ্যোতিস্তত্বম্। 

আলগুছি--০ আলগ্সে (-অলগ্ন ভাবে ) ৯ আল্গোছে, আল্গুছি। আল্গুছি- 

শিশুর দাড়াইবার প্রথম প্রয়াস। 

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া (৭*৯__৭১১ পৃষ্ঠ। ) 
৭০৯ পৃষ্ঠা 

হরি-সন্কীর্তন-__শ্রীনস্ত চণ্তীর ব্রতদাসীর বরপুত্র হইয়াও চণগ্ডীর কীর্তন না করিয়া 
হরি-সন্কীর্তন করিতেছেন? ইহ] কবিকম্কণের বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক, বা বির 

সময়ে বৈষ্ণব-প্রাধান্তের পরিচায়ক । 

৭১০ পৃষ্ঠা 

1ছর।-_-ভ্রী ১৯ ছিরি; অনাদরে বা অত্যাদরে ছির1, ছিরে । শ্রীমস্তের আদরের 

নাম-সংক্ষেপ। 

তাঙ্গিল শকটে-_ভাগবত ১০1৭। চণ্তীমঙ্গলবোধিনীর ৩৬৮ পৃষ্ঠ! দ্র্টবা। 

পৃতনা-_-ভাগবত ১০।৬। ( ৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

৭১০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

মল বাঁকি-_বক্র উচু-নীচু টেউ-ভোল! পদবলয় । 



প্রলম্ব-বধ-ক্রীড়া ৮০৯ 

৭১ পৃষ্ঠা 

বিশ্বরূপ--ভাগবত ১০৮ ( ৩৬৯ পৃষ্ঠ। ভ্ষ্টব্য )। 

সহিতে নাপারির়া ভার-_ভাগবত ১০।৭।১৮ ইত্যাদি। (৩৬৯ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টবা)। 
তৃণাবর্ত--ভাগবত ১০।৭। ( ৩৬৯ পৃষ্ঠা রষ্টবা )। 
উদুখল-_ভাগবত ১০৯। ( ৩৬৭ পৃষ্ঠা দ্রব্য )। 

যমল অঙ্জুন-_ভাগব ত ১৭১০। (৩৬৯ পৃষ্ঠা জষ্টব্য )। 

ধমল অজ্জুন ভঙ্গ ও শকট ভঙ্গ রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ানিধি 

জ্যোতিষিক ব্যাপার বলিতে চান।-__সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩২ সালের দ্বিতীয় 

হ্যায় দোলধাত্রার উৎপত্তি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

অধান্থর-_-ভাগবত ১১২1 (৩৭০ পৃষ্ঠা দরষ্টবা )। 

চৈতন্যদেবও কৃষ্ণলীগার অভিনয় করিয়৷ বাল্যক্রীড়া করিতেন ।-_-চৈতণ্ত-ভাগবত। 

প্রলম্ব-বধ-ক্রীড়া (৭১২-_৭১৫ পৃষ্ঠা ) 

৭১২ পৃষ্ঠ] 

গ্রলম্ব-বধ-_ চণ্ডীমঙ্গলবোধিনীর ৩৫৮ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 

৭১৫ পৃষ্ঠ। 

ফরিয়াদ--( ফা-) নালিশ। 

৭১৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বৎস-হরণ-_-৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ভাগবত ১০।১৩। 



৮১৬ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

খুল্লন। কর্তৃক বালকগণের সন্তোষ-সাধন 

(৭১৫--৭১৬ পৃষ্ঠ। ) 
৭১৫ পৃষ্ঠা 

লংহে--লজ্ঘে _লজ্ঘন করে, পরাজিত করে । 

অধর--নিয় ১ পরাজয়, অপমান। 

শ্রীমন্তের কর্ণবেধ (৭১৬--৭১৭ পৃষ্ঠা ) 
৭১৬ পৃষ্ঠ 

কর্ণবেধ-_চণ্তীমঙ্গলবোধিনীর ৩৪৩ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 

দনাই-_জনার্দন ৯ জন+ আয়ু ৯ জন+আই ১ জনাই ১ দনাই। দনুজ ১ দনাই ? 
তামি-_সণ তাত্রী -তাত্্রপাত্র; এক পণ কড়ি। 

মুওা_স০ মোদক ১৮ মোঅঅ ৯৮ মোআ ৯ মোর! 

শ্রীমন্তের বিস্ভারস্ত (৭১৭__৭২০ পৃষ্ঠা) 
৭১৭ পৃষ্ঠা | 

ভাব তুমি লভ্য অপচয়-_সাধু বাড়ীতে ন! থাকাতে তোষার লাভের পথ বন্ধ হইয়াছে 
ইহা ভাবিয়]। 

৭১৮ পৃষ্ঠা 

খেলে__সেকালের খেলার বহু লাম এখানে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু কোন্ খেলার 
ক্রম ও প্রক্রিয়া কি ছিলে! তাহা জানা যায় না। ছুই চারিটা খেলা এখনো 
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গ্রামে প্রচলিত আছে, যেমন বাধঝালি (বাঘচালি, বাঘবন্দী ১), সাতঘর্য, 

ঝালি (ঝুল খাইয়া জলে ঝাঁপাইয়! পড়। ), ভাটা, ছায়াবাজী, ইত্যাদ্ি। 

৭১৯ পৃষ্টা 

হাতে খড়ি-_শুভদ্দিনে হাতে লেখনী অর্পণের অনুষ্ঠান, বিগ্যারস্ত। পুর্বে বালককে 
লিখিতে শিখানো হইতো একটা! পাত্রে বালি ছড়াইয়! একটা পাথরের লেখনী 
দিয় আঁক কাটিয়া; তখনো! সেট আম্দানী হয় নাই। 

খড়ি__স০ থটী, খটিক! ৯ প্রাণ খড়িঅ-কোমল-প্রস্তর বিশেষ, ৪ 1170 ০: 
868%169, 

আঠার ফলা--১৮ রকম যুক্তাক্ষর ব! ১৮ বর্ণের সংযোগ । তত 

অল্লাদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর চিনিল।-_-চৈতন্তচরিতামুত। 
ক্ররহর করিয়া! প্রোরণ-__ধনপতি সদাগর শৈব, এজন্য তার পুত্রের বিষ্ভারস্তে শিবকে 

ন্বরণ কর! হইল। 

৭১৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

রক্ষিত _রক্ষিত-কৃত পঞ্জিকা । অথবা_ 

আয়-ব্যয়জ্ঞো লোৌকজ্ো দেশোতৎপত্তিবিশারদঃ | 

কৃঙতাকৃতজ্ঞে৷ ভৃত্যানাং জ্ঞেয়ঃ স্তান্েব রক্ষিত! ॥ 

--মত্ম্তপুরাণ ১৮৯ অধ্যায়। 

অথবা মৈত্রেয় রক্ষিত বিরচিত কাশিকাবৃত্তি--পঞ্জিক? 

গণবৃত্তি__ব্যাকরণের বিশিষ্ট শব্ববিভাগ। . 
দণ্তী__খুষ্টীয় ৮ম শতকের শেষে ও নবমের প্রথমার্ধে বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের 

কাঞ্ীনগরে বূর্ভমান ছিলেন। দশকুমার-চরিত নামক কথা-গ্রন্থ ও কাব্যারর্শ 

নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের রচয়িতার নাম দণ্তী পাওয়। যায় । কিন্তু দশকুমারচরিত- 

রচয়িতা দ্ণ্ডীই কাব্যাদর্শ-রচয়িত কি না ও এক ব্যক্তি না হইলে তাহার 
আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কাব্যাদর্শ রচনার কাল কেহ কেহ 

৬ঠ শতাবীর শেষ ব! ৭ম শতাব্দীর প্রারস্ত বলিতে চান। 

পিঙ্গল-_পিঙ্গলাচাধ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ছন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচন! করিয়া বশস্বী। 
ভারবি--ণম শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্রী দেশে (1) কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্য 

রচনা! করেন। “ভারবের্ অর্থগৌরবম্্” সংস্কতসাহিত্যের ৯তিহাসে প্রবাদে 
পরিণত হুইয়াছে। 



৮১২ কবিকস্কণ-চণ্তী 

মাঘ__বোধ হয় নবম শতাবীতে গুর্জর দেশে শ্রীমাল বা ভির্নমাল ( অধুনিক ভিগস1) 
নগরে শিশুপালবধ মহাকাব্য রচনা কবেন। মাঘের কাব্যে কালিদাসের 

উপমা, ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধ কাব্যের পদলালিত্য তিনগুণই একত্র 

আছে বলিয়া পূর্বেকার পণ্ডিতের ইার সমধিক সমার্দর করিতেন। 

জৈমিনি-ভারত-_বেদব্যাসের শিষ্য বলিয়া! পরিচিত জেম্িনি মুনি ভারত-কথ! ও 

পূর্বমীমাংস! দর্শন রচনা করেন। ইনি হিন্দুধর্মের পুনরুথানকারীদের অগ্রণী। 

তাঁর শিল্ঠ ভট্টপাদ রাজ! ম্থধন্বার সভায় বৌদ্ধবিজয় করেন। অনেক প্রাচীন বাংল! 

কাব্যে জৈমিনির নামোল্লেখ দেখা যায়। ছয় জন বজ্র-বারক খধির ইনি 
অন্যতম; খুব সম্ভব এ'রা বিদ্বাৎ ও তড়িৎ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা করিয়! থাকিবেন। 

ব্যাস--বেদব্যাস বেদের বিভাগ ও মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি রচনা! করেন। পরাশর 

ও মত্ম্তগন্ধার পুন্র। 

মেঘদূত- _কালিদাপের প্রসিদ্ধ কাব্য। 

নৈষধ--নিষধাধিপতি নলের চরিত-কথা অবলম্বনে কবি শ্রীহর্য কর্তৃক রচিত মহাঁকাবা, 

পদলালিত্যের জন্ঠ প্রসিদ্ধ । শ্রীহর্য বোধ ভয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে 

বর্তমান ছিলেন। ্ 

কুমারসম্ভব--কালিদাসের প্রথম অসমাপ্ত রচনা! বলিয়া অনুমিত কাণ্তিকেয়ের 

জম্মকাহিনী । 

রঘু--কালিদাসের পরিণত বয়সের রচন! রঘুবংশ মহাকাব্য । 

শ্বেতমুনি-_ শুক্রাচার্ধয, শুক্রনীতসার রচনা করেন। আবির্ভাব সময় সন্দেহাচ্ছন্ন। 

রাঘবপাওবী--১২শ শতাবীর কবি কবিরাঞজ-পগ্ডিতের দ্যর্থ-শ্রোকাতক মছাকাব্য-_ 

প্রত্যেক শ্লোকের রামপক্ষে ও পাগুবপক্ষে ব্যাখ্য। হয়; ইহা! একাধারে রাধায়ণ 

ও মহাঁভারত। অতি কঠিন শ্লেষাত্মক রচন|। 

জয়দেব--১৫ জন জয়দেব কবির সন্ধান পাওয়! গিঞকাছে; তন্মধ্যে ছইজন প্রসিদ্ধ কবি 

ছিলেন; একজন কৌগ্ডিস্ঠগোত্রোদ্ভব ( কেউ কেউ বলেন মৈথিলী ), অপর জন 

বাঙালী। বাঙালী জ্নদেব বীরভূম জেলায় কেন্দবিন্ব গ্রামে ১২শ শতাব্দীর 
শেষভাগে আধিভতি হইয়! প্রপিদ্ধ স্থললিত কাব্য গীত-গোবিন্দ রচনা করেন। 

অপর জয়দেব প্রসন্নরাঘব নামে মিষ্ট নাটক রচনা করেন, খুব সম্ভব ১৪শ শতকে । 

কেউ ফেউ মনে করেন এই জয়দেবেরই নামান্তর পক্ষধর মিশ্র। 
ছুই সপ্তশতী--(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! ও (২) মার্কগেয় চণ্ডী-যাহাঁতে ৭০০ শ্লোক 

আছে; অথব! (১) মছারাষ্ প্রতিষ্ঠান দেশের রাজ! শালিবাহন বা সাতবাহন 
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কর্তৃক রচিত গাথা-সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত প্রেমকাব্য ও (২) গোবর্ঘনাচাধধ্য- 

বিরচিত আধ্্যাসপ্তশতী। গোবর্ধনাচাধ্য হ্গয়দেবের সমসাময়িক | চণ্ডীমঙগল- 
বোধিনী প্রথম খণ্ডের ২৪১ পুষ্ট দ্রষ্টব্য । 

মুদ্রা--৯ম শতকে বিশাথদত্ত কর্তৃক বিরচিত মুদ্রারাক্ষদ নাটক; চন্ত্রগুপ্ের মন্ত্র 
চাঁণক্য ও নন্দবংশের মন্ত্রী রাষ্চদ এই নাটকের প্রধান পাত্র। 

মুরারি--সুরাঁরি মিশ্র অনর্থবাঁঘব নাটক রচন| করেন; রচনা প্রণালী অত্যন্ত কঠোর । 

মালতী-_মালতী-মাধব নাট, ৮ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কবি ভবভৃতি কর্তৃক রচিত। 
হিত উপদেশ-__বিষুশর্মা কর্তৃক বিরচিত জন্ব-কথাশ্রিত উপদেশমুলক ম্মাখ্যান। 

ইহার অনেকগুলি প্রাচীন সংস্করণ ( সংস্কৃত ও অন্যান্ত ভাষায় ) প্রচলিত আছে। 
বালবদত্তা__ কবি স্থবন্ধু রচিত কথা ( ৬ষ্ঠ শতাব্দী শ্রীযুক্ত দেবদত্ড ভাগ্ডারকার মহাশয়ের 

মতে )। কবি ভাদ (৭ম শতাবী?) কর্তৃক রচিত একখানি নাটকের নাম 

স্বপ্-বাসবদর্ভা ৷ 

কামন্দ কী-__কামন্দক-বিরচিত নীতিসার ৷ 

দীপিকা--মহিস্তীপনীক়্ শ্রীনিবাস কত জ্যোতিষ গ্রন্থ । 

ভাম্বতী--শতানন্দ কর্ত্ক বিরভিত জ্যোতিষগ্রন্থ । চণ্তীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগের 

৫১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

৭২০ পুষ্ঠা 

ডভটি-_ভটি কবির বিরচিত রামকথাশ্রয় ও ব্যাকরণ-মুূলক কাব্য। বোধ হয় ৭ম 

শতকের মধ্য ভাগে বলভীতে রচিত। 

| রঘুমশি-_রঘুনাথ শিরোমণি কৃত নব্যন্ঠায়। ইনি ১৫ শতকে মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের 

নিকট হইতে সমগ্র স্টায় কণ্ঠস্থ করিয়। আসিয়া নবন্ধীপে নব্যন্তায় প্রচার করেন। 

বামন-_-৯ম শতকে কাশ্নীর-রাঁজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন, কাব্যালঙ্কারসুরবৃত্তি রচন! 

করেন। 

কাব্য প্রকাশ-___মন্সট ভট্ট কর্তৃক্ষ রচিত অলঙ্কার-গ্রন্থ। ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 

আবিভূতি। 

রত়্াবলী-_রীহর্ষ-বিরচিত নাটক গ্রন্থ । বোধ হয় সপ্তম শতান্বী। 

সাহিত্যদর্গণ -:১৪ শতকে বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত অলঙ্কারশান্্র। 

৮৮ 



৮১৪ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের পূর্বপক্ষ 

(৭২০-_৭২২ পৃষ্ঠা) 
৭২১ পৃষ্ঠা 

পূর্ববপক্ষ- শাস্ত্রীয় প্রশ্ন । 
মুচুকুন্দ_মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। তিনি অন্থর-যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া এক পর্বতগুহায় 

নিদ্রিত ছিলেন। কৃষ্ণের সহিত কাালযবনের যুদ্ধ লাগিলে কৃষ্ণ সেই গুহার 
মধ্যে পলাইয়! লুক্কাপ়িত হন; কালযবন তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়া শিদ্রিত 

মুচকুন্দকে অন্ধকারে কুষ্ণ মনে করিয়া আক্রমণ করে। মুচুকুন্দ নিপ্রোখিত 

হুইয়! কালযবনকে কুদ্ধ দৃষ্টিতে ভম্ীভূত কবেন। মুচুকুন্দ শ্রীরুষ্ণের পরণপ্রার্থ 
হইলে শ্রীরুষ্ণ বলিলেন__ 

জন্মন্থনস্তরে রাজন্ সর্বভূতম্থহত্তমঃ | 

ভূত দ্বিজবরস্ ত্বং বৈ মাম্ উপৈষ্যসি কেবলম্ ॥_ভাগবত ১০.৫১ ৬৩। 

অতিরিক্ত পাঠ 

অজামিল--কান্কুক্-দেশীয় ব্রাঙ্গণ, ছুক্থিয়ান্িত; কনিষ্ঠ পুব্রের নাম নারায়ণ 

মৃত্যুকালে উচ্চারণ করাতে তার সকল পাপ ক্ষয় হয় ও খিষুলোে স্থান পায়। 

--ভাগবত ৬।১। 

নবধা ভক্তি_- 

শ্রবণং কীর্ভনং বিষ্কোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্। 

অর্চনং বনদনং দাশ্তং সখাম্ আত্মনিবেদনম্ ॥ 

ইতি পুংসার্পিতা বিষে ভক্তিশ্চেন্ নবলক্ষণ। । 

__ভাগবতে প্রহলাদ্দের উক্তি, ৭ম স্বন্ধ । 

শ্রবণং কীর্তনঞ্চান্ত ম্মবণং মহুতাং গতেঃ | 

সেবেজ্যাবনতির্ দাস্তং সখ্যম্ মাত্মনিব্দেনম্ ॥ 

__ভাগবতে নারদ-যুধিঠিব-সংবাদে । 



জনার্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্ডের ঘন ৮১৫ 

জনার্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্তের ঘন্দ 

(৭২২--৭২৫ পৃষ্ঠা) 

৭২৩ পৃষ্ঠা 

বল্লাল দানিঞা-_শ্রীমস্তের উক্তি হইলে ধর্থ বল্লাল সেন যেমন ইচ্ছ'-মতো| ব্রাহ্মণদের 

শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট নির্ণম করিয়াছিলেন, আমরা তেমন নই; অথবা! দ্ূনাই ওঝার 

উক্তি হইলে তোমরা ব্রাহ্মণদের তুল্য কুলীন নবগুণসম্পন্প নও । 
বাছুয়। বিধবা 1 উদ়্। _বিধব।-জাত। 

ঢেমন-সণ ধমনী হট্টবিলাসিনী ।--অমরকোষ। ধমনী ১৯ ঢমনী ৯ ঢেমনী; 

পুংলিঙ্গে চেমন-জারজ, জার । 

পাউড়ি-_সণ পর্ব ১ প্রাণ পৰ্ব ৯ পাব ১ পাও ১৯ পাউ+ড়ি। শাখা, বংশথগু। 
পর্ব ১ পাপড়ি ৯ পাবড়ি ৯ পাওড়ি ৯ পাউড়ি। 

৭২৪ পৃষ্ঠা 
জারুয়া--জারজ। 

পরিবাদ--অপবাদ, নিন্দ! | 

বিষু-মুর্দাফরাসদের জাতি গোপনের জন্ত অভিজাত পদবী গঙ্গাবিষুণ। তুলনীয় 

মুচিনরুইদাস; পোদ -্পল্পলোচন ; বাগণ্দী_ মেট্যে, তেঁতুলে ; নমঃশূত্র, দাশ 

প্রভৃতি । 
বেউন্তা--স+ বেশ্ঠা ) 10090006918 অর্থাৎ পদ্দাস্ত যুক্তাক্ষরের পুর্বে ই বা উ আগম 

হইয়া বেউগ্ঠা, বেইস্ঠা বা! বেবিশ্তা। 

অতিরিক্ত পাঠ 

গণ--্পথ। 



৮১৬ কবিকঙ্কণ চা 

শ্রীমন্তের অভিমান (৭২৫ পৃষ্ঠা ) 
রসইশাল--স- রসবতী-পাকস্থান (অমরকোষ )। রসবতী ১৯ রসই; শালা যোগ 

অনাবশ্তক | 

সাঙ্গাতিনী--স০ সঙ্গতি ১ সাঙ্গাইত-বন্ধু। জ্রীলিঙ্গে-ইনী প্রতার। প্রঃ 

সই সাঙ্গাতিন নাঠিন মিতিন জলকে যাবি লো ?__মাণিক গাঙ্গুলী । 

৭২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

আপনার ছায়া! দেখি-আপনাঁর চলস্ত ছাযা দেখিয়া মাতার ভ্রম হইতেছে বু'ঝ পুত্র 

আসিল। বাংসল্যের অতি চমৎকার চিত্র । 

ওঝার নিকট খুল্লনার বিনয় ( ৭২৬__৭২৭ পৃষ্ঠা ) 
৭২৭ পৃষ্ঠা 

অস্তেবাসী--ষে গুরুর অস্তিকে বা সমীপে বাস করে, শিষ্য, ছাত্র। 

মাল্য ফাস দিয়'-_ তখনকার দিনে দেশে বর্গী ঠগীর উপদ্রব খুব ছিল। 

অতিরিক্ত 

গুপতে করিয়া বন্দী-- ব্রাহ্মণ গুক্কর চমৎকার চরিত্র-চিত্রণ ! 

খুল্লনার প্রতি ওঝার ছুর্বাক্য (৭২৭--৭২৮ পৃষ্ঠ। ) 
৭২৮ পৃ 

কম্কণে নেহাল দর্পণে- ক্কণে ও অঙ্গুরীতে দর্পণ সংযুক্ত থাকিত; হিন্দুস্থানীদের 
অলঙ্কারে এখনো থাকে । 



লহনার মুখে খুল্লনার দোষকীর্তবন ৮১৭ 

অতিরিক্ত 

পিঢ়াঘাতে_- আগে পিঁড়ির বাড়ি মার! হইত এর উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যাইতেছে 
( চণ্তীমঙ্গলবোধিনী ১৮৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ) 

লহনার মুখে খুলনার দোষকীর্ভন 

(৭২৮--৭৩০ পৃষ্ঠ।) 
৭২৮ পুষ্ঠা 

তপাস-_আণ তফহ্ছুন্ ৮ পশ্তে। তপাস ; সণ তপস্তা-_-অনুসন্ধ'ন, তল্লাস। 

সত-_সণ সপদ্বী ৯ প্রাণ সব্তত্তী ৮ সব্বত্তি ৯ হি সৌত্, সৌতী ১৯ * সতি ৯ সং 
(-মা)। সৎ+-আ1-সত! ; স+-ইনী, -ইন-সতিনী, সতিন। 

1২৯ পৃষ্ঠা 

আছুড়-_-? অর্দাবৃত বা উদদগ্র হইতে? প্রাচীন বাংলায় আউদড় রূপ অধিক 

পাওয়া যায় । অথ-_ অনাবৃত। 

নুয়্য-_নুহ ভরষ্টব্য। 
আখ্যার-_-অক্ষির, আঁখির । 

ছড়ি--স” ক্ষুদ্র ৯ প্রাণ খুন্দ, খুড্ড, ছু ৯ ছুড় ৮ ছড়ি, ছোড়া, ছোড় (-দাদা ), 
ছোটো, ছুট, ছুটুকী, ছোট্ক!। 

বাতানিঞা গাই--? সণ প্রস্থান ১ প্রাণ পট্ঠান, পথান ১ পাথান ১ বাথান; 
বাথান সম্বন্ধীয় বাথানিঞকা। বাথান-গোষ্ঠ। বাথানিঞা1- খতুমতী । প্রঃ 

বাথানিয়। গাই মত ফিরে অঙ্গে ভঙ্গে ।__ভারতচন্দ্র। 

৭২৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ব্যাজ--ছল। 

পুততী---পুত্রবতী । 



৮১৮ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

৭৩০ পৃষ্ঠা 

কাথ-কন্থা মৃন্মরভিত্তৌ ত” প্রাৰরণাস্তরে ।-_ মেদিনী 

গুহার 

শ্্রীমন্তের প্রতি ধুলনীর বিনয় (৭৩০--৭৩১ পৃষ্ঠ1 ) 
৭৩০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ফুকে--? ফুটে, ভুঁকে, বিদ্ধ হয়। 

৭৩১ পৃষ্ঠ 

খিল---সণ কীল ১ প্রাণ খীল। 

শ্বীমন্তের ছুঃখ নিবেদন (৭৩১--৭৩২ পৃষ্ঠ। ) 
৭৩২ পৃষ্ঠা 

নন্নাই__স” ননন্দ -পতি ৯* ননন্দি-পই ৯* ননন্দারই ৯* ননশাওই ১ নন্দাই 

শ্্রীমন্তের সিংহল গমনে মাতৃসমীপে প্রার্থনা 

(৭৩২--৭৩৪ পৃষ্ঠা) 
৭৩৩ পৃষ্ঠা 

হৈন্দব--? 



. বিশ্বকম্মীর পরিচয় ৮১৯ 

শ্্রীমস্তের প্রতি খুল্লনার সিংহল গমনে অনুমতি দান 

(৭৩৪-_৭৩৬ পৃষ্ঠা) 
“ধনপতি সদাগরের প্রতি খুল্লনার বিনয়” প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি 

বিশ্বকর্মার আগমন € ৭৩৬__৭৩৭ পৃষ্ঠা) 
৭৩৬ পৃষ্ঠ 

শত পল--চারি তোলায় এক পল ওজন । ১০০ পল--:৪০০ তোলা। 

চাঞ্ড়1-_ফা” চাঙ্ হাতের থাব!) চাঙ্গড়া-হাতের থাবার পরিমাণ; ঝু 

( চর্য্যাচর্্যবিনিশ্চয়ে চঙ্গেড়া )। 

৭৩৭ পৃষ্ঠ 

পর--.প্রহর ১৯ পছর ১৯ পঅর ১৯ পর। 

বিশ্বকর্মার পরিচয় (৭৩৭-_৭৩৮ পৃষ্ঠা ) 
৭৬ পৃষ্ঠা 

সোনতির-_শণোত্তব অর্থে শণতি। 

থড়ি__খড়ির তুল্য সাদ! শুঁফ চম্ম। 

পুরন্দরপুর-_ স্বর্গ, ইন্দ্রপুরী। 



৮২৬ কবিকস্কণনচন্তী 

ডিঙ্গা নির্মাণ (৭৩৯-৭৪০ পৃষ্ঠা ) 
৭৩১ পৃষ্ঠ! 

সানাইয়া-_-শাণিত করিয়! । 

টাচে--সণ তক্ষতি ৮ প্রাণ তচ্ছই, চচ্ছই ৯ টাছে। 
রৈঘর--রহিবার ঘর । 

কুড়্যা-_-স০ কুটির » কুড়িঅ ১ কুড়্য। । 

দিসারু--দিক্ নির্ণ্ করে যে সেদিশারু। 1110. 

দিশ'রু মালুম কার্যে দিশা করে পথ ।-__মাঁণিক গাঙ্গুলী । 

মালুম-কাঠ-_মংস্তল, ধে কাঠ বনু দূর হইতে মালুম ব| জ্ঞাত হয়। আ০ মালুম- 

জ্ঞাত। আঁ” মুআল্লিম- কর্ণধার ; মণ মলীম-জাহাজের খালাসী, কচ্ছী মালমহ 

নাবিক । 

৭৩৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

গুঢ়া__-নৌকার খালের উপর আড়াআড়ি বিস্তম্ত কাষ্ট-শ্রেণী। প্রঃ-_ 

শ্রীফল কাঠের নৌকাখানি মধ্যে জোড় গুড়া ।--স্র্যের গান । 

তার পাছে বাঁওয়াইল নৌক! নামে শঙ্খগভালি। 

চন্দন-কাষ্ঠের তার গুড়! আর ডালি ॥--বিজয়গুপ্তের পন্মাপুরাণ। 

চারি পাট চিরি নাঅ দিল তজোখ মাপে। 

তাত গুঢ়। যোড়ী দিল তৌল বাপে ॥-__শ্রীকষ্ণকীর্তবন। 
পাটি__ তে০ পাঁইটি- কর্ম ; সণ পাটি কশ্মশৃঙ্খল।। ১ পাইট-কন্ী, কর্মকারক 

গণকের আগমন € ৭৪০-৭8১ পৃষ্ঠা ) 
৭৪১ পৃষ্ঠা 

রাম ম্মোউরণ--চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ৩৭, ২০৭১ ৩৩৫ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 



নৃপতির নিকট শ্রীমন্তের প্রার্থনা ৮২১ 

গণক বিদায় (৭৪১-৭৪৩ পৃষ্ঠা) 
৭8১ পুষ্ট| 

গুভযোগ-_সার্থকনাম! যোগ; নামেই শুভ সুচনা করিতেছে । 

মুগশিরাঁ_ 
অশ্বিনী-মৈত্র-রেবত্যোর্ মুগ-মূলে পুনর্বন্থঃ | 

পুস্যা হস্তা তথ। জো্ঠ প্রস্থানে চোভম! স্ৃতাঃ ॥ 

মুগা শ্বি-চিত্রা-পুষ্যাশ্চ মূল-হস্তো শুভৌ সদা। 
শনিবার--? শনিবারের বিশেষত্ব কি ? 

শুরু ত্রয়োদশী--শুর্ু সক্ষ শুভনুচক ; ত্রয়োদশী তিথির নাম জয়া । 

দ্বাপশ্াঞ্চ ন গন্তব্যং সর্ধবসিদ্ধ। ত্রয়োদশী । 

পাঠীস্তর 

দশমী-__দশম্যাং ভূমিলাভঃ স্তাৎ। 
কবিকঙ্কণের জ্যোতিষে প্রবল বিশ্বাস ছিল, তার পরিচয় পদ্গে পদে 

পাওয়া যায়। 

৭৩৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বিনিময় দব্য সংগ্রহ--ধনপতির বাণিজাদ্রব্য সংগ্রহেরই পুনরাবৃত্ভি। 

নৃপতির নিকট শ্রীমন্তের প্রার্থন 
(৭8৫-_৭8৭ পৃষ্ঠা ) 

৭৪৬ পৃষ্ঠা 

পিতা ধর্ম ইত্যাদি-_-এই উক্তির মূল বৃহদ্বন্মপুরাঁণের একটি শ্লোক-_ 

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম: পিতা হি পরমস্তপঃ | 

পিতরি গ্রীতিম আপনে প্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 

_-পূর্বথণ্ড, ২ অধ্যায় ১৭ শ্লোক। 

০০ 

৮৯ 



৮২২ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্পনার উপদেশ (৭8৭__৭৪৯ পৃষ্ঠা) 
প৪৮ পঞ্টা 

শ্রীয়পতি--সৎ প্রীপতি ও শ্রিয়ঃপতি। তুঃশ্রিয়ঃপতিঃ শ্রীমতি শাসিতৃং জগৎ। 

-মাঘ ১1১। 

অ'তারক্ত 

কামন। করিয়। মোর সাগরে মরণ-তাথে কোনো ক্ছু কামনা করিয়া আত্মহত্য। 

করিলে পরজন্মে সেই কামন! পূ হয়। তু 

'আর রমণী বলে গঙ্গাসাগরে মারব। 

_-জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ৪৪ ২। ৪৮। 

৭৪৯ পৃষ্ঠা 

ভ্রমরার ঘাঁঁট--অজয় ও কুন্তর নদ-ছয়ের সঙ্গম-স্থানকে ভ্রমর বলে। সেইখানে 

শ্রোমন্তের ডাঙা” নামে প্রসিদ্ধ একটি স্থান শ্রীমন্তেব যাত্রাস্থান সলিয়! নিদিষ্ট হয়। 

আভ্রশাথা--ঘটস্থাপনে দিতে হ্য়-- 

ভামির্ ধান্ধং ঘটশ্চৈৰ জলং পল্লব্ম্ এব চ। 

ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্মরং স্থিরাকরণম্ এব চ ॥ 

এই পল্লব অথে পঞ্চপল্লপব-- মশ্বথ নট আগর পাকুড় ও যজ্ঞড়মুর | তন্ত্র্তে-_ 

পনসামং তথাশ্বখং টং বকুলম্ এব চ। 

পঞ্চবললবম্ উক্তঞ্চ মুনিভিন, তঞ্জবেদিভিঃ ॥- তন্ত্রসার | 

কনকের পারি--ব্বর্ণঘট । ঘট বনডনধ ভইতে পারে, এবং বিভিন্ন ঘ্ট স্বপনের ফলও 

'বভিপ্ন-- 

পৌবর্ণং রাঁজতং তাত্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোত্তরম্। 
পাষাণং কাঁচজং বাপি ঘটম্ অক্ষতম্ অব্রণম্ ॥ 

কারয়েদ দেবতা গীত্যে বিত্তশাঠাং বিবজ্জয়েৎ ॥ 

পৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাঁজতং মোক্ষদায়কম্। 
ইড্যাদি।--মছানির্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাম, ১৮৩-১৮৪ শ্লোক । 



খুলনার চণ্ডীপুজা ৮২৩ 

অষ্টদল-_তদ্ বাস্েহষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ ভূপুরং লিখেৎ। 

-_মহানির্ববাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস ১৭৩ শ্লোক। 

অতিরিক্ত 

পুত্তলী কুশে-যাঁহার মৃত দেহের বা অস্থির সন্ধান পাওয়া যায় না, গাহাঁর অস্ত 

সংকারের জন্ত তাছার প্রাতনিধ স্বরূপ ৭ শপুত্তলিক। বা পর্ণনর প্রস্তুত করিয়া 

দাহ করিতে হয়।_-শুদ্ধিতত্ব; আশ্বলায়ন গুহ্স্তত্র ৷ 

আহিতাগ্নেঃ শরীর-নাশে ত্রীণি বগ্টিশতানি পলাশৎসরূণাম আহত্য তৈঃ 
প্রতিকৃতিং কুর্ধ্যাৎ কুষ্ণাছিনে ইত্যার্দি।--জৈমিনি গৃহাসুত্র ২। ৪। 

খুল্লনার চণ্ডীপূজ (৭৫০-_৭৫১ পৃষ্ঠা) 
৭৫০ পৃষ্ঠা 

তঞ্ডল অষ্ট দরব্বা ইতাদি_- ৬২৬ পৃষ্ঠার টাক] ডষ্টব্য। 

৭৫১ পৃষ্ঠা 

আত্মভূতশুদ্ি__-আত্মশুদ্ধি ৪ ভূভশ্ুদ্ধি। দেবাচ্চলায় প্রবৃত্ত হইলে পর্চাঙ্গগুদ্ধি 

করিতে হয়-- 
আত্ম-ন্চান-মন্ত্র-ড্রব্য-দেধ-শুদ্দিস্ত পঞ্চমী । 

ধাণন্ ন কুরুতে দেন তস্য দেবাচ্চনং কুত্তঃ ? 

স্থন্াতৈর ভূতশুদ্ধা। চ প্রাণায়ামাদ্দিভিন ত1। 

ষডঙাছখিল-ন্যাসৈর্ আত্মশুঞ্ছির্ উদারিতা ॥ 

এবং জীবশিবকে পপণ্মশিবণপদে যোজনার জন্য যে প্রঞ্রিযা ও ধ্যান তাঁভাই 

ভূতশুদ্ধি।-_-তত্্পার। 

»াস-__দেহমধ্যে ছয়টি চক্র ব| কমল আছে; সেই কমলগুলির দলে বণ বিন্যাস । 

আগমোক্তেন বিধিনা নিতাং স্তাসং করোতি যঃ। 

দেবতাভাবম্ আপ্লোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ গ্রজায়তে ॥ 

যে। হ্ভাস-কপণচ-চ্ছন্দো-মন্ত্রধ জপতি তং প্রিয়ে। 

বিদ্া দুষ্ট 1 পলায়ন্তে সংহং দৃষ্ট যথ| গভাঁঃ।--তত্্সার। 



৮২৪ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

শ্ত্ীমন্তের প্রতি খুল্পনার বিশেষ উপদেশ 

(৭৫৩_-৭৫8 পৃষ্ঠা) 
৭৫৩ পৃষ্ঠা 

বাছড়িয়1--সণ ব্যাবুত্ত ১ প্রা” বাউটউ ১ * বাউড় ১ খাহুড় - প্রত্যাবর্তন । 

সিংহল যাত্রা (৭৫৫-_-৭৫৭ পুষ্ট ) 
৭৫৫ পৃষ্ঠা 

নাউড়্যা_সণ নৌ, নার ৯ নাও ১ নাউ + ড1,ড়িয়।। মণ নারাড়ী, ও০ নাউড়ি _ 

নাবিক, নৌ-বাহক | এখানে অর্থ নৌকা । প্রঃশ 

ওরে নাউড়ে জলেত রচিলা স্কান।-_শুন্ত পুরাণ। 

হুসনপুর-_বীরভূম জেলায়, অজয় নর্দের তীরে । 

গড়বাড়্যা--? 

দৌলতপুর-_-? 

কাকিনা-- ? 

ওদনপুর-__-? 

নৈছাটি--কেতুগ্রাম থানার আধীন, উদ্ধীরণপুরের দক্ষিণে । 

সাকাই-__অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে। উদ্ধারণপুরের নিকটে । কাটোয়। নগরীর 

উত্তরপ্রাস্তস্থিত গ্রাম। 

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত 

চাকদা-_নদীয়। জেলায়; ইষ্ট -বেগল-রেণ লাইনে । 

কুমারখাল1--নদীয়া জেলায় । 

হাড়িমুখী--? 

থানাঘাট--? 



সিংহল যাত্র। ৮২৫ 

মুড়িকাঁ_-? 
গ।লবাড়া-_ ? 

কুলীনপাড়া--? 

কুউরপুর--? খড়ে নর্দীর ধারে এক কুঙরপুর আছে; কিন্তু সেদিক দিয়া! তে 

শ্রীমস্তের নৌকা যায় নাই। | 
ভাঙ্কর--? 

মেলান-__? 

চরকি--? 

আঙ্গারপুর-_-? 

সেনালিয়া__ ? 

নবগ--নবগ্রাম, কাঁটোরার পশ্চিমে, অজয় নদের তীরে। 

বাগুনকোল!--নবগ্র।মে ব পুর্বে, কাটোয়ার উত্তরে, অক্জয় নদের তীরে। 

শাখারী ঘাট-_ইঞ্জাণী পর্গন! সম্বন্ধে একটি গ্রবচন আছে __ 

বারে! ঘাট, তেরো হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর | 

এই ঘে বলিতে পারে তার ইন্ত্রাণাত ঘর 

সেই বারে! ঘাটের এক ঘাট বোধ হয় এই শাখারা ঘাট। 

৭৫৬ পৃষ্টা 

ইন্জরাণী--ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঁঞা নামে গ্রাম ।--চৈতগ্ঠভাগবত। 

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 

দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।__কাশীরাম দাঁস। 

ইন্দ্রাণী নাম তীথং স্তাৎ ইন্দজরাণ যত্র বাসবম্। 
তপন্ তপ্ত। পতিং লেভে সৈব শস্তা প্রশ্নাগবৎ ॥ 

_বাচম্পতি ম্শ্র। 

( ১৩৩৩ সালের ফান্তন ও চৈত্র সংখ্য। মাসিক বন্থুমতীতে “ইন্দ্রাণী” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ) 

গঙ্গ৷ লইয়ে ভগীরথ চলিল পত্বর | 

চক্ষের নিমেষে আইল নাম ইন্দ্রেশ্বর ॥ 

গঙ্গা-জলেতে ইন্দ্র করিলেন স্নান । 

ইন্দ্েশ্বর বলিয়া ঘাটের হইল নাম ॥ 

_ কৃত্তবাস-রচিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড; ১৮*৩ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা 

প্রাচীন পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠ| দ্রষব্য। 



৮২৬ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

অতিরিক্ত ও পাঠান্তর 

রিলিপাট-_-? 

বারেনা--? 

সোনায়ার ঘাট--? 

রাহুতপাড়া-_ ? 

কাকড়িয়াহাঁটি--? 

মাছেন্দ্রাণী--? 

৭৫৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 
কাথড়াপুরা-_-? 

গোমত!- ? 

বনপাড়া__? 

চন্ত্রথালী-- ? 

নারায়ণদহী__-? 

মানগড়া--? 

নপাড়।- £ 

বাগনস্থুর-_ ? 

বাকুল্যা-_-হুগলি যে.লীয়। 

বেলেড়।--? 

গঙ্গার উৎপত্তি কথন ( ৭৫৮-_-৭৬০ পৃষ্ঠা) 
৬৪২ পৃষ্ঠার ধিবরণের পুনরাবুন্তি। 

শ্্ীমন্তের ত্রিবেণী গমন (৭৬০__৭৬২ পৃষ্ঠা ) 
৭৬০ পৃষ্টা 

ললিতপুর--বর্তমান নাম নলেপুর। চৈতন্যভাগবতে ল্তিপুর গ্রামের উল্লেখ আছে-_ 

মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম 

মুলুকের কাছে সে ললিতপুর নান ॥ 



শ্রীমন্ত ছলনে দেবীর যুক্তি ৮২৭ 

৭৬১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ও পাঠীন্তর 

আগুড়।--অগ্রদ্বীপ ? 

নিশ্চিন্তপুর-_মগ্রদ্ধীপের ভাটিতে ভাগীরথীর বাম তীরে । 

গোঠপাড়া__নিশ্চিন্তপুরের ভাটিতে তাগারথীর বাম তীরে। 

শিকড়দহ--গোঠপাড়ার দক্ষিণে । 

মেড়তল1-_-ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে। 

পমুদ্রগড়ি-_নবদ্বীপের কাছে গঙ্গার ধারে এই গ্রাম । হুগলি-কাটোয়া রেলপথে ষ্টেশন । 
দেখ শ্রীনিবাস এই সমুদ্রগড়ি হয়।-_ভক্তিরত্রাকর' 

অগ্ান্ত গ্রামের পরিচয় পুর্ব্বে ধনপতির যাত্রা-প্রসঙ্গে দেওয়। হঃয়াছে। 

অথ সফর সংখ্যা (৭৬৩-__-৭১৪ পৃষ্ঠা ) 
৬৩৯ পুষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠের পুনরাবৃত্তি। 

সপন 

শ্রীমন্ত ছলনে দেবীর যুক্তি (৭৬৩৪-_-৭৬৭ পৃষ্ঠা ) 
৭৬৪ পষ্ঠার প্ঠান্তর 

গোন্দলপাড়া-_চন্দননগরের নিকট । 

ডগন্দল__চন্দননগরের নিকট। 

নপাড়া_? 

ইছাপুর-__ইঞ্ট বেগগল রেলপথে । 

৭৬৫ পুষ্টার অতিরিক্ত 

“বাসন-__-? 

মাহেশ__শ্রীরামপুরের নিকট । রথের মেলা হয়। 

খড়দহ-_ ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথে, গঙ্গার ধারে । 



৮২৮ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

কোরগর-_ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে, গঙ্গার ধারে। 

কোতরঙ্গ--ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে, পানিহাটীর প্রায় আড়পাড়ে। 
কুচিনান--? 

চিতপুর-_চিত্রকালী যেখানে আছেন সেই স্থানের নাম চিত্রপুর হইতে চিতপুর ; 

এখন কলিকাতার একাংশ । 

সালিখা_কলিকাঁতার পরপারে হাবড়ার উত্তরে । 

কলিকাত!-__মাইন-ই-মাকবরীতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। কালিকা-স্তান বা 

বাপিকা-ক্ষেত্র | 

ধনস্ত-_? 

হিজলি-_মেদিনীপুর জেলায়, রম্লপুর নদের মোহানায় ও গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত । 

বালিঘাট।--কণিকাতার পুর্বে, শেয়ালদহের নিকট ! 

মাইনগর-_? 

নাচনগাছা--? 

বারাশত--চব্বিশ পর্গনা জেলার মহকুম1। 

খলিনা-_? 

৭৬৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
সাগড়া বা সাকড়।-_-? 

মন্তেখবর-_? 

মেদিনীমল্ল--চব্রিশ-পর্গন! বারুইপুর থানার অধীন পর্গনা; ইছা কিনিয়া 1১০৮1 

08/)10105 0:02719%1)) এখন 02/110115 107) পত্তন করিয়াছে । বারুইপুরের 

নিকট একটি বেঁতড় বা ব্যাতিড় গ্রাম আছে। 

মগরার ঝড়জল বর্ণন (৭৬৭-_৭৬৮ পৃষ্ঠ। ) 
৭৬৭ পুষ্ঠা 

দাবাসিনী--স১ দেব-বাসিনী-যাহার উপর দেবতার ভর হয়। সে তর্জন গঙ্জন 

আস্ফালন করে । 



সগরবংশ-উপাখ্যান ৮২৯ 

নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি 

(৭৬৮--৭৭১ পন্তী ) 

৬৫০ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর ও ৬৪৬ পৃষ্ঠায় নদনদীর নাম দ্রষ্টব্য। কালকেতুর 

উপাখ্যানেও এইসব ন্দী কলিঙ্গ হাজাইতে গিয়াছিল। | 

চণ্ডিকার স্তভব €(৭৭১-_৭৭২ পৃষ্ঠা ) 
৭৭১ পঞ্ঠ। 

ঘরাদৃষ্ট-ন্বরাঘাত (80906 ০7 867983 ) জন্ত আকার । তুলনীয় প্রাচীন বাংলার 

অনুপাম, নয়ান, বয়ান, শয়ান। 
ঝআঠু--সণ অষ্ঠিবৎ। সণ অগ্ি » প্রাণ অট্ঠি ৯ আঠি। আঁঠি আছে যে অঙ্গে তাহা 

আঠু। বৌদ্ধগান ও দোহায় অও্ুঁ-অগ্ড আছে বে অঙ্গে। 

৭৭২ 

নিদ্রারূপী-_-ঘাগ্াশক্তিই ধোগনিদ্রা . তাহারই প্রভাবে কংশ-কারাগারের প্রহরী 

দ্বারীগণ নিত্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। 

সগরবৎশ-উপাখ্যান (৭৭২৭৭% পৃষ্ঠা ) 
৭৭২ পৃষ্ঠা 

সগর--সগর রাজার উপাখ্যান রামায়ণ ও বহু পুরাণে আছে (হরিবংশ, ব্রহ্গপুরাণ। 

পল্লপ পুরাণ, নত্হ্পুরাণ )। 

টি $ 



৯৮৩৩ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

বটি হাজার স্ুত--- 

হাঁসিয়। বর দিলেন ভোলা! মহেশ্বরে । 

যাট হাজার পুত্র হইবে তোমার ঘরে ॥-_কৃত্বিবাস। 

৭৭৩ পৃষ্ঠা 
বৃক- হৃর্যাবংশে রাজা মান্ধাতার উত্তর পুরুষ-_ 

রো ছিতাচ্ চ বুকে! জাতো বুকাদ্ বাহুর্ অনায়ত ।-_মৎস্যপুরাণ ১২৩৮ | 

তালজজ্য-_ 

হুর্যযবংশে মহারাজে| বাছর্ নাম মহান্ অভূৎ। 

ত্ত রাজ্যং হৃতং সর্ধং হৈহয়ৈস্ তালজজ্বকৈ2 ॥-_পদন্মপুরাণ স্বর্গথণ্ড। 

মুনি-বশিষ্ঠ, ইক্ষাকু-বংশের কুলগুরু। সগর পিতৃশক্রদিগকে পরাজিত করিয়া__ 
ততঃ শকান্ সযবনান্ কান্বোজান্ পারদাংস্ তথ| ৷ 

পহৃবাংশ্চাপি নিঃশেষান্ কর্ত,ং ব্যবদিতো নৃপঃ ॥ 
তে হন্যমান! বীরেণ সগরেণ মহবৌজসা। 

বশিষ্ঠং শরণং জগ ঃ সুধ্যবংশ-পুরো হি তম্॥ 

বশিষ্ঠঃ শরণাপন্নান্ সময়ে স্থাঁপা তান্ খধিঃ। 

সগরং বারয়ামাস তেভ্যো দত্বাভয়ং তদা ॥ 

৭৭৪ পৃষ্ঠা 

মাথ। মুড়া। পাঠালা কানন-_ 

সগরস্ তাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশমা সুমা বলঃ। 

ধর্মং জান তেষাঞ্চ বেশান্ অন্তাংশ্চকার হ ॥ 

অর্ধং শিরঃ শকানাং তু মুগয়ামাস ভূপতিঃ। 

যবনানাং শিরঃ সর্বং কাম্বোজানাম্ অপি দ্বিজ ॥ 

| _ পদ্মপুরাণ ন্বর্গখণ্ড উত্তরথণ্ড ২ অ। 

কেশিনী স্থমতি-_মৎস্তপুরাণে সগরের ছুই মহিষীর নাম প্রভা ও ভানুমতী । রামার়ণের 

মতে বিদর্ভরাজ শিবি কেশিনীর পিতা; স্থমতি কশ্তপকন্ঠ। ও গরুড়ের ভগিনী । 

হরিবংশে কনিষ্ঠ! মহিষীর নাম মহতী-_ইনি অরিষ্টনেমর ছুহিতা। 

অসমগ্জা--কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জা ও সুমতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্ম গ্রহণ কবেন। 

অসমঞ্জা ভ্রাতাদিগকে সরযূর জলে ফেলিয়। দিত ও তাহাদিগকে আোতে নিমগ্ন 

হইতে দেখিয়া মহা! আমোদে হান করিত। এইরূপে অসমঞ্জা পৌরজনের 



ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা! ৮৩১ 
অহিতকারা সাধুদ্রোহী ও পাপাচারী হট! উঠিলে সগর তাহাকে মগর হইতে 
নির্বাসিত কবেন।--রানায়ণ বাল কাণ্ড ৩৮ সর্গ। 

স্ুলঙগ-__গ্রীক 3৪০018, ৪71103, 

৭৭৫ পৃষ্ঠা 

ংশুমান__রামায়ণ ও পুরাণে এর উপাখ্যান আছে। 

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্র! (৭৭৫__৭৭৯ পৃষ্ঠা) 
৭৭৬ পৃষ্টা 

কেন হবেক তনয়-_স্ কেন প্রকারেণ, কেমন করিয়!। 

অষ্টবক্র-_অষ্টাবক্র মুনি ও ভগীরথের কাছিনী রামায়ণ ও পুরাণে আছে। চণ্তীমঙ্গল- 

বোধিনীতে গঙ্গ! জাহ্ৃবী প্রভৃতি শব দ্রষ্টব্য । 

অষ্টাবক্রের পিতার নাম খধি কাহোর এবং ঠাহছার মাত! খ'ষ উদ্দালকের কন্া 
স্মৃতি । পিতার পাঠে ভ্রম প্রদর্শন করায় তিনি পিতৃশাপে বিকলাঙগ ও 
অষ্টাবক্রু হন। 

ভগ্গীরথও অপুষ্ট অনস্থি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন; সেজগ্ত সোজা! হইয়া চপিতে 

পারিতেন না। তিনি ভগীরথকে খঞ্জবৎ চলিতে দেখিয়। মনে করেন যে তগীরথ 

তাঁকে বিজ্রপ করিয়৷ ভেঙাইতেছেন। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন-__যদি ভগীরথ 

বিদ্রপ করিবার জন্য প্রনূপ বিকৃত ভঙ্গীতে চলিয়া থাকেন তবে তার গমন 
প্রন্ূপই হইবে) আর যদ্দি শারীর বৈকল্যের জন্ত গমন পঙ্গু হইয়া থাকে তবে 

তিনি প্রকৃতিস্থ হইবেন। এই শাপে বর লাভ করিয়। ভগীরথ ম্বাভাবিক গমন 

প্রাপ্ত হন। 



শি 

৮৩২ কবিকম্কণ-চগ্ডী 

সগর-বংশ উদ্ধীর (৭৮০৭৮ পৃষ্ঠা) 
৭৮৩ পৃষ্টা 

শুনিলে বাড়ে ধর্ম-- 

দৃষ্ট। তু হরতে পাপং ম্পৃ্ট! তু ত্রিদিবং নয়ে। 

প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদ। ত্ববগাছিতা ॥ 

_ ব্ন্ধাগুপুরাণ ও অগ্রিপুরাণ। 

মাহাত্মাং যে চ গঙ্গায়াঃ শূর্বস্তি চ পঠস্তি চ। 

তেংপ্াযসংখ্যের্ মহাপাঁপৈর্ মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

_ভবিষ্যপুরাণ । 

স্ত্রীপতির সেতুবন্ধ গমন (৭৮৫-_৭৮৭ পৃষ্ঠ। ) 
৭৮৬ পৃষ্ঠা 

কনকং হীরকং নীলং পদ্ময়াগঞ্চ মৌক্তিকম্। 
পঞ্চরতুম্ ইদং প্রোক্তম্ খ'ষিভিঃ পূর্ববদর্শিভিং 1-_হেমান্দ্ি। 

হারমাদ-_-৬৬৯ পৃষ্ঠার টাকায় হারমাদ শব দ্র্টব্য। ঢাকায় এখনে! হারমাদ শব 

প্রচলিত আছে? অর্থ--ছষ্ট, পাজি। ্ 

পঞ্চর তন-- 

৭৮৭ পষ্ঠা 

ময়াল__সণ মহালয়, আ০ মহাল ১ অর্থান্তর--পরচ্্যয, সম্পত্তি। প্রঃ 
গয়ার ময়াল দেখি নাচে ।--চৈতন্ত মঙ্গল । 



সিংহলে শিরির স্থাপন ৮৩৬ 

শ্রীপতির কমলেকামিনী দর্শন (৭১৫__-৭৯৭ পৃষ্ঠ। ) 
৭৭৬ পষ্টা 

মায়াময় হৈল পুরী-_রায়মঙ্গল কাব্যেও পুষ্পদত্ত এইরূপ মায়াপুরী দেখিয়াছিল। ইহা 

হয় তো বা মরীঠিক1; সমুদ্রে প্রায়ই মরীচিক| দেখ! যায়। 

সিংহলে শিবির স্থাপন (৮০৪--৮০৫ পৃষ্ঠা) 
৮০৪ পৃষ্ঠা 

দড়মস--? এক প্রকার বাচ্যষন্তর। 

রণভূর--রণভেরী ? 

৮০৫ পৃষ্ঠা 

মুচঙ্গ__স০ মুখ ১ মু 41 ফাণ চঙ্গ-বীণ1__যে বীণা মুখে চাপিয়া বাজাইতে হয়। ইহার 
আকার 179 বীণার মতন অনেকটা ) 119 সপ্ত বাঁ পঞ্চতন্ত্রী এবং তাহার তলে 

একটি ফাঁপা খোল থাকে, কিন্তু মুনক্ষে কেবল এক জোড়! শুঙ্গাকৃতি কাঠামের 

মধো একটি তন্ত্র থাকে। 
অশ্মিনী--সণ অশ্মন্ প্রস্তর | 

পরমিত---? 

কেকক্ক-__স০ কেকর -টেরা-চোখ ; তছিধ কোনে! বাজন! কেকরু ? 

সরমঙল!--স্থর মঙ্গল! বা ক্বরমগুল! নামের বাচ্যন্ত্র। 

৮০৭ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 

তাড়ি তালা ভাঙ মান--? 

বূপকে পাতিল বস্ক--- ? 



কবিকস্কণ-চণ্ডী 

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ 

(৮০৬--৮০৯ পৃষ্ঠা ) 
৮০৯ 

লক্ষের টোপর-_লক্ষ টাকা মুল্যের টোপর। তুঃ_ 
বিশ্বকন্ম্নে পান দিল বেহুল! নাচনী । 

আমারে গড়িয়। দিবে লক্ষের বিয়নি ॥ 

_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামল। 

স্র্ণটোপর লইয়া চণ্ডীর খুল্পনার নিকট গমন 
(৮১৮১২ পৃষ্ঠা) 

৮১ ০ 

লক্ষ তঙ্ক। ধন নষ্ট করে অকারণ-_শীমস্ত ধনীর পুত্র; মেতো আপনার নবাবী দেখাইবার 

জন্য লক্ষ টাক! দামের সোনার টোপর জলের উপর ফেলিম্া দিল, কিন্তু দরিদ্র 

শিবের ঘরণী চণ্তী তে পেটের জালাতেই মর্তে পূজা প্রচার করিবার চেষ্ট। করি- 
তেছেন, তিনি হিসাঁবী লোক, এই অপচয় তার সহা হইবার কথা নয়। 

ক্ষেমস্করী রূপ--মঙ্গলময়ী রূপ ।-_দেবীপুরাণে ক্ষেমস্করী-প্রাহর্ভাবের বৃত্তান্ত আছে। 

দেবী শঙ্খচিল-মূর্তি ধারণ করেন। এখানেও দেবী চণ্ডী শঙ্খচিল হুইলেন। 
দেবী কাত্যায়নীকে কংস বিনাশ করিতে উগ্ভত হইলে তিনি আকাশে উড়িয়া 

যান, তখন তার “বদন প্রভ। সক্কর্ষণের স্তায় শুভ্র এবং দেহকাস্তি কৃষ্ণের হ্যায় 

রুষ্ণবর্ণ” হইয়াছিল। (হুরিবংশ, হরিবংশ পর্ব, ৫৭ অধ্যায়। ) 

৮১১ পৃষ্ঠা 

গুয়ান্তি--স০ স্বন্তি। স০ ব-ফলা ও ব্-কার স্থানে অর্ধতৎসম রূপ ওয়া? হয়, ষথা-- 

দোয়াদশী, আওয়াস, সোয়ামী, স্বস্তি ৯ সোয়াস্তি ৯ নুয়ান্তি। 



কর্ণধারের সাক্ষ্য প্রদান ৮৩৫ 

উভয়ের প্রতিজ্ঞ (৮১৭--৮১৮ পৃষ্ঠ। ) 
৮১৮ 

মসান-_সণ শ্বাশান ১ প্রাণ মসাণ। 

অনেকগুলি প্রসঙ্গই ধনপতির নিংহল গমনের বিবরণের পুনরুক্তি মান্র 

কর্ণধারের সাক্ষ্য প্রদান (৮২১৮২২ পৃষ্ঠা ) 
৮২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

রাজ-অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন-_ 

ইন্দ্রানিল-যমার্কাণাম্ অগ্নেশ্চ বরুণস্ত চ। 
চন্্র-বিত্েশয়োশ চৈব মাত্রা নিহ ত্য শাঙ্বতীঃ॥ 

যম্মাদ্ এষাং মুরেজ্জাণাং মাত্রাভ্যো নির্শ্িতে৷ নৃপঃ। 

তশ্মাদ্ অভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজস! ॥ 

সোহগ্রির্ ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্শরাট। 
সকুবেরঃ স বদণঃ স মহেন্ত্রঃ প্রভাবতঃ ॥ 

--মনু। ৭ অধ্যায়, ৪ ৫, ৭ শ্লোক। 

অগানাং লোকপালানাং বপুর্ ধারয়তে নৃপঃ। 

অষ্টাভিশ্চ স্থরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্ নিমিতো নৃপঃ ॥ 

--মনুসংহিতা ৭৯৬ । 

৮২২ পৃষ্ঠার মূল 

রাজা বলে সাক্ষী হও ধর্মাগ্চ গারিণী-_-রাঞগ! ধর্মাধিকারীর অধীন; ধর্মাধিকারী 

বিচারককে তাই সাক্ষী মান! হইতেছে। তুঃ-_ রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী 

গ্রন্থে বিচারক” নামক কবিতা । 



৮০৬ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

নাবিকদিগের রোদন (৮২২--৮২৩ পৃষ্ঠ। ) 
৮২৩ পৃষ্ঠা 

হলদী-_দণ হরিদ্রা ৯ প্রাণ হলদা! ৯ হলদ ১” বা” হলুদ, ছি” হজদী, ছলদ। 

প্রকতিতা--অস্তিত্ব। 

প্রহরাষ্টপতি-_দিব! ও রাত্রিতে অষ্ট প্রহর; দিঝা-রাত্রি যে প্রহর! দেয় সেই পুলিন 

অফিসার গ্রহরাই্পতি | 

জোর 

শ্্রীমন্তকে বন্ধন (৮২৩--৮২৪ পৃষ্ঠা ) 
৮২৩ পৃষ্টা 

শিছমোড়া_স০ পশ্চাৎ ৯ প্রাণ পচ্ছা ; সণ পিচ্ছ, পুচ্ছ ৮ পিছ; সণ ৬/সুটু, ৮/সুণ্ড, 

ধাতু মর্দনে। 

গছায়-_স০ গুচ্ছ ৯ গুছ ৯ গোছ ১৯ গছ ধাতু; ৯/গছ + -ইত গচ্ছিত । 

গুচ্ছ ৯ গোছ ৯ গোছ1 ৯৮ গছা--যথা১--- 

সাবণ মাসেতে ধান হইলেন গছ! । 

ধান দেখি পরভুর মনে বোড় ইচ্ছা! ॥-_শন্যপুরাণ। 

পাকি--পাইক। 
এই গ্রসঞ্গ ধনপতিকে বন্ধনের পুনরুক্তি। 

শ্রীমন্তের বিলাপ (৮২৬--৮২৭ পৃষ্ঠা ) 
৮২৭ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 

ভাতি---স০ বার্তা ৯ হি০ভাওতা। ভাতি - সংবাদদ। সণভ্রান্তি ৯ ভাতি। স০ 

ভাতি ১৯ ভাতি » প্রকার, রকম। প্রঃ- 

নান! পক্ষী জলচর গড়ে নান! ভাতি।-_-ভারতচন্তর | 

লোছিত লোচন পঙ্কজ ভাতি।-_বিগ্াপতি। 



কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি ৮৩৭ 

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি 
(৮২৬--৮৩০ পৃষ্ঠা ) 

৮২৬ পৃষ্ঠা 

৮২৭ পৃষ্ঠা 

কোটালের করিল! পরিতোষ-_পুলিস সকল কালেই ঘুষখোর ? 

৮২৮ পৃষ্ঠা 

গঙ্গামৃত্তিকার ফৌট।__ 

তীর্থমুদ্ যক্গকাষ্ঠঞ্চ বিনে! মলয়-সম্ভবম্। 
অশ্বথ-সুলসী-মূল-মৃত্তিকা গোম্পদস্ত চ। 

জাহৃবী-মুন্-মহাঁনিম্ব-তুলসী-কাষ্ঠম এব চ। 

এতানি তিলকান্ঠাঃ সন্ধ্য।দি-সর্ধ্বকর্মস্ ॥ 

গঙ্গামৃৎ তুলসীমূল-মৃত্তিক। মলয়োদ্তবম্। 

__-পন্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড । 

যব-_লাজাশ্চ যব-ধানাশ্চ তর্পণাঃ পিত্বনাশনঃ|-_রাজনির্ঘন্ট । 

যবন্ত সেবনং পুণ্যং দর্শনং স্পর্শনং তথ! ॥ 

যবৈস্ত তর্পণং কুধ্যাদ্ দেবানাং দত্তম্ অক্ষয়মূ। 

--স্বন্দপুরাণ, নাগর খণ্ড ২৫২ অধ্যায়, ১৯-২৭ শ্লোক । 

তিল-_-তিলান্ গৃভীত্ব। পাত্রস্থান্ ধ্যায়ন্ সম্তপয়েৎ পিতৃন্।-_নারদ-সংহিতা। 

শর্ভৈদ্ তিলৈঃ সমোপেতং শ্রাদ্ধংখ কর্তব্য ।-_ 
স্কন্দপুরাপ। নাগর থও্ ২২০ অধ্যায়। 

দেবান্ ব্রহ্গ-খধীংশ্চৈব তপয়েদ অক্ষতোদকৈঃ। 

তিলোদকৈঃ পিভূন্ ভক্ত্যা স্বগৃহ্যোক্ত-বিধানতঃ ॥ 

স্পকৃম্পুরাণ উপরিভাগ ১৮৮৮। 

নৈল__লইল। স-৬/নী ও ৮/লভ, ধাতুর সংমিশ্রণে নৈল। 

কুশার--কুশ + আর ( এবং, ও )। কুশের এক নাম পবিত্র। কারণ-_ 

বহিষ্মতী নাম পুরী সর্ববসম্পৎ-সমন্বি চা । 
স্যপতন্ যন্ত্র রোমাণি যজ্জন্তাগং বিধুবতঃ ॥ 

৯১ 

কোমর-_আ০ কম্র্। 



৮৩৮, কবিকম্কণ-চণ্ডী 

কুশ-কাশাস্ ত এবাসন্ শঙ্বদ্ধরিতবচ্চনঃ | 

খষয়ো যৈঃ পরাভাব্য ষক্তঘ্বান্ বজ্ঞম্ ঈজিরে ॥-_শ্রীমদ্ভাগবত। 
তুলসী-_তুপসীর নাম পাবনী, হরিপ্রিয়!, ত্রিদশমঞ্জরী, পুণ্যা, পবিআ, বৈকুণ্ঠক। 

্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ ও পন্মপুরাণে তুলসী-মাহাআয সবিস্তর বর্ণিত আছে। 

রোপণাৎ পালনাৎ সেবাদ্ দর্শনাৎ স্পশনান্ নৃণাম্। 

তুলসী দহতে পাঁপং বাঁউ-মনঃ-কায়-সঞ্চিতম্ ॥ 

তুলসীমগ্জরীভির্ যঃ কুর্যাদ্ধরি-হরাচ্চ নম্। 
ন স গভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্ নরঃ ॥ 

__পন্মপুরাঁণ উত্তর থণ্ড। 
"শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে ঝ৷ প্রতিষ্ঠায়াং স্থরাচ্চনে” তুলসীদল প্রদাতব্য। 

তর্পণ--/তৃপ + অন্ট _ তৃণ্থি, প্রীণন। 

তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকে দ্বিজঃ। 

দবেভ্যশ্চ খধিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথা ক্রমম্ ॥-_শাতাতপ। 

বহু ধর্মসংহিতায় ও পুরাণে তর্পণবিধি আছে। 

২৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
অর্থ/-- 

গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-য ব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ। 

সদৃর্বেরঃ সর্বব-দেবানাম্ এতদ্ অর্ধ্যম্ উদদাহতম্ ॥ 

সুর্য্যে অর্থ্য- ক্রধ্যাধ্যের মন্ত্র এই__ 

আযুর্আরোগ্য-সম্পং-কাম শ্রীন্ধ্যায় অর্ধযদানম্ অহং করিষ্যে-_ 
নমে! বিবস্বতে ব্রঙ্মন্ ভাবতে বিষ্ুতেক্ষসে । 

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কম্মদায়িনে ॥ 

ইদম্ অর্থ্যং ( এযোতর্ঘাঃ ) শ্রী স্থ্যযায় নমঃ ॥ 

৮২৯ পৃষ্ঠ 
তুরিত-_স০ তরিত » প্রাণ তুরিত। স” ব-ফলা! স্থানে পা উকার হয়। 

৮২৯ পুষ্টার অতিরিক্ত 
হি'ছড়িয়া_-স০ আকৃষ্ততি, আক্রক্ষ্যতি ১ প্রা আকচ্ছই ৯ আঅচ্ছই ১ আয়চ্ছই 

১» আয়ঞ্চই ৮ হি? শখ, চৈ ৯ ৰা” হেচড়ার, হিচড়ার। ৬ছিচড। 
২/ হেচড় ধাতু আকর্ষণ। 



চৌতিশা স্তুতি ৮৩৯ 

শ্রীমন্ত কর্তৃক চণ্ডকা-স্তরতি (৮৩০_-৮৩২ পৃষ্ঠা) 
৮৩০ পৃষ্ঠ 

জুতি__সণ ছ্যতি, গ্োতি ৯ প্রাকৃত-প্রভাবে সণ জ্যোতিঃ ৯ প্রাণভুতি (সণ গ্ভ ৯ 
প্রা" জ,জ্জ হয়)। 

দুর্বাক্ষত-দুর্ববা ও অক্ষত (আতপ চাউল )। 

৮৩১ পৃষ্ঠা 

সহস্রাক্ষ-_-কলিঙ্গের রাজা । 

পৃজিলা ষড়ঙে-_- 

গন্ধ-পুম্পে তথ! ধুপ-দীপৌ নবেছ্ধম্ এব চ* এই পঞ্চাঙ্গ ও প্রণাম মিলিয়া 

যড়ঙগ। 

খেয়াইল-স০ ক্ষেপ ৯ প্রাণ খের ১ খেওয়া ১ খেয়া। 

৮৩২ পৃষ্টা 

টনক-_স-+/তন্ (5 বিস্তার) ১ (তানয়তি ) টন, টান। টন + কু টনক 

- টান পড়ার অনুভূতি ১ স্মৃতি, স্মরণ। " 

চৌতিশা৷ স্তুতি (৮৩২__৮৩৪ পৃষ্ঠা ) 
৮৩২ পৃষ্ঠা 

চৌতিসা-_চণ্ডীমঙ্গল-বৌধিনী প্রথম খণ্ডের ৫৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

গগন-বাসিনী--যোগমায়া কংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আকাশে অবস্থান করিয়। 

কংসকে মৃত্যুর কথা বলেন এবং তিনিই গোকুল রক্ষার উপায় হইয়! শ্রীকুষ্ণকে 
ংসের হাত হইতে রক্ষা করেন ।--হরিবংশ ইত্যাদি । 

ঘোর-দৈত্য-নাশি--ঘোর (ভয়ঙ্কর) দৈতাকে ব! ঘোর নামক দৈত্যকে যিনি বধ 

করেন।- দেবীপুরাণ ২য় অধ্যায় 



৮৪০ কবিকম্কণ-চণ্তী 

ঘোর-পুত্রী-শশী--ঘে।র ( ভমসঙ্কর ) পত্রী (বাণ ) শশী (ধ্বজ1 ) ধাহার। 

ছেছ--ছেদন-যোগ্য। 

৮৩৩ পৃষ্ঠা 

ধরণী-ধারিণী _মধুকৈটভ বধের সময় স্থিতিশক্তি প্ূপে ধিনি ধরণীকে পাতাল হইতে 

উদ্ধার করিয়া ধারণ করেন ।--কালিকাপুরাণ। 

নন্দস্তারাণী--যোগমায়। একানংশ! রূপে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

-হরিবংশ। 

ভূতি-_মঙ্গলময়ী, উন্নতিবিধায়িনী। 

যমের ভগিনী-যমুন! ;) আগছ্যাশিক্তিই যমুন। গল ইত্যাদি ।_ স্বন্দপুরাণ প্রভাস খণ্ড 

১১) হরিবংশ ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৬ অধ্যায়। 

যাদব. ভগিনী-_নন্দস্থুত। একানংশা যছবংশীয় শ্রীরুষ্ণের ভগিনী সম্পককীয়] । 

৮৩৪ পৃষ্টা 

লাপা-স০ লাপ _ কথন, ভাষণ। 

বিধি-বিঝু-প্রিয়।-_আগ্ভাশক্তিই সমস্ত দেবতার শক্তি। 
বর্ণময়ী__বর্ণমালাত্মিক। শক্তি । 

শতাঞ্গরী-__মার্কগেয় পুরাণে ছুর্গীর এক নাম শতাক্ষী। 

অবধি--অবহিত, মনোযোগী, অবধান। 

শ্রীমন্ত কর্তৃক পুনঃ স্তরতি (৮৩৪__৮৩৬ পৃষ্ঠা ) 
৮৩৪ পৃষ্ঠা 

নদ-নদীর আকর-_সমুদ্ব। 

বিবিধ পুরাণ-প্রসঙ্গের জন্ত মূল পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় কলিঙ্গরাঁজের স্তবের টীকা 
চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ২৩৭--২৪* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 



শ্রীমন্তকৃত দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব ৮৪১ 

৮৩৫ পৃষ্ঠা 

অষ্টাবিংশনুজ! ধোয়! অষ্টাদশভূজাথব| | 

দবাদশাষ্টভূজ বাপি ধ্যেয়া বাপি চতুতভূ'জা ॥ 

-গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড ৩৮। ১১। 

তন্্রসারে মহিষমর্দিনী অষ্টভূজা। বিদ্ধ্যবাসিনী-প্রাহুর্ভাব অষ্টভূজা- 
রূপে হইয়াছিল।-_হরিবংশ, ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ, 

ভাগবত, বিষুঃপুরাণ ইত্যাদি । 
৮৩৬ পৃষ্টা 

অনস্তাক্ষ__অনস্ত অক্ষি যাহার, সর্বদশা । হূর্গা সর্বজ্ঞ সর্বতোভদ্রা সর্বতোক্ষি- 
শিবোমুখা ।-_দেবীপুরাণ, ১৬ অধ্যায় । 

অষ্টভূঞজা-_ 

আনত 

শ্্রীমন্তূত দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব 
€(৮৩৬--৮৪০ পৃষ্ঠ। ) 

কালকেতুর চৌতিশ! ও শ্রীমস্তের চৌতিশা! স্তুতি দ্রষ্টব্য । 

৮৩৬ পৃষ্টা 

কালরাজ্জি-_তুমি প্রলয়ন্নাত্রি-স্বরূপ! | 

৮৩৭ পৃষ্ঠা 
ষাত্রিকা-শিরোমণি-ধানাকে ম্মরণ করিয়া যাত্র! করিলে সর্ববিধ শুভ হয়। 

জনার্দিন-সহায়িনী--মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধকালে আতস্াশক্তি যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে সাছায) 
করিয়াছিলেন ।__কাপিকাঁপুরাণ। 

টিটকার-_মুখে টিট্ টিটু শব করিয়া বিদ্রপ কর1। 

টুটেক-_ত্রুটি বা পঞ্চ-ক্ষণ পরিমিত কাল মধ্যে । 

৮৩৮, পৃষ্ঠা 

চামুটি--চর্দমপটিকা | 

টৌল-_ ? ছলনা । প্র £-_ 



৮৪২ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

আপনে হইয়! শ্রীহটিয়ার তনয় । 

তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়? 
--চৈতন্তভাগবত। 

ঢোল করি প্রভূরে লইয়৷ গেল কোন্ স্থানে । 

_-বিধু সেনের চৌতিশা। 
দক্ষিণ! কালী--প্রসন্া৷ কালী ব! বিশেষ কালী-মুত্তি।___কালিক। দক্ষিণা দিব্যা মুণ্ডমাঁলা- 

বিভৃষিত11- তন্ত্রসার | 

উদ্েবামে কপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ তথাধঃ। 

সব্যে চাতভীর্-বরঞ্চ ত্রিজগদ্-অঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ॥--তন্ত্রসার | 

৮৩৯ পৃষ্ঠা 

পাশী-_ বরুণ, পাশ অস্ত্র ধার। 

ফেফাতুর1-_ফে ফে করিয়! আতুর বা কাতর। 

বীরভদ্র-ভৃত্য-তারি ণী-_দক্ষষজ্ঞ ধ্বংসের সময় আবিভূত বীরভদ্র নামক অনুচরকে যিনি 
দয়া করিয়। জয়ী করিয়াছিলেন 

৮৪০ পৃষ্টা 

রণ-অগ্রে হৈলা বাস্থুদেবের অগ্রণী__নন্দগোপকুলে জাতা কাত্যায়নীকে কংস দেবকীর 
অষ্টমগর্ভজাত| কন্তা বিবেচনা করিয়া পাথরে আছাড় মারিলে তিনি আকাশে 
উথিত হুইয়! বলিয়াছিলেন__“তোমার অস্তকালে যখন তোমার শত্রু তোমাকে 

আকর্ষণ করিতে থাকিবে, আমি সেই সময় কর দারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া 
উষ্ণ শোণিত পান করিব।*--হুরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৫৯ অধায়। 

বলদেবের ভগিনী--হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব ৫৮ অধ্যায়ে আর্ধ্যাস্তবে কাত্যায়নীকে 

“বলদেবের ভগিনী” বল! হইয়াছে । বলরাম নন্দরাজ-মহিষী রোহিণীর গর্ভে ও 
মহামায়! যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়! বৈমাত্র ভাই-ভগিনী। 

বন্ুদেবের শরণ-_কুষকে লইয়! বৃন্দীবনে যাইবার সময় মহামায়া নিদ্রা-রূপে প্রহরী- 
দিগকে আচ্ছন্ন করেন এবং শুগালী-রূপে বস্থদেবকে যমুন! পার হইতে সাহীধ্য 

করেন।-_ভবিষ্পুরাণ প্রভৃতি । 

যটপদদগায়িনী-_ত্রমরের ন্যায় মধুরভাষিণী। 



চগ্ডিকার ক্রোধ ও রণ-সজ্জ। ৮৪৩ 

চণ্তীর উৎকণ্ঠা (৮৪১ পৃষ্ঠা ) 
৮৪১ পৃষ্ঠ 

দেখি অমঙ্গল-_যিনি সর্ধবমন্গল। মঙ্গলচণ্ডী তিনিও অমঞ্গলের ভয়ে কাতর 1 এবং চণ্ডী 

সর্বজ্ঞ! নহেন, নিজে জানিতে ন! পারিয়! দাসীর কাছে প্রশ্ন করিতেছেন! 

পদ্মার জ্যোতিষ-গণন (৮৪২-_৮৪৩ পৃষ্ঠা ) 
৮৪৩) পৃষ্টা 

সর্বকল!--সর্ববিছ্।|। 

দেবগণের অস্ত্াদি প্রদান (৮৪৪--৮৪৫ পৃষ্ঠা) 
মার্কগেয় পুরাণে চণ্তীর প্রাহুর্ভাব ও দেবগণের অস্ত্র দানের অনুকরণ । 

চগ্কার ক্রোধ ও রণসজ্জা (৮৪৩--৮৪৮ পৃষ্ঠা ) 
৮৪৬ পৃষ্টা 

সপ জীবনীপুর-_যমপুর, যমালয়। 

ধুতি-_পূর্বে পরিধেয় বন্জ মাত্রকেই ধুতি বলিত, জ্ীলোকের পরিধেয় ব| গুরুষের 

পরিধেয় বলিয়া নামের কোনও পার্থক্য ছিল না। 

৮৪৭ পৃষ্ঠা 

পিবান্থতনিনাদিনী-_-শৃগাল সদৃশ রব-কা(রিণী ? 

কবতাক্ষ--? 



৮৪৪ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

৮৪৮ পৃষ্ঠা 

শুফমাংস--সহজ-যাঁনের দেবী কঙ্কালিনী। ডাকার্ণব-তন্ত্রে এর বর্ণনা আছে। এক 

কালে ব্গদেশে এ র খুব পুজা হইঙ) বীরভূমের অট্রহাস প্রধান পীঠস্থান। 
দবিধিষণ।-? 

লিয়ানলা_- ? 

ধল--স- ধবল ১ ধঅল ১ ধল। 

চণ্ডীর জরতীবেশ ধারণ €(৮৪৯__৮৫০ পৃষ্ঠা ) 
৮৪৭) পষ্টা 

ভিক্ষা কর--চণ্ডী বেচারী খাওয়া-পরার কষ্টে পড়িয়াই মর্তভে পুঁজ! প্রচারের জন্ত ব্যস্ত ; 

তার ভাগ্যে ভিক্ষার লাঞ্ুন! ঘুচিয়াও ঘুচিতে চাহে ন! ! 

৮৫০ পৃষ্ঠা 

শিগগা বেত্র__শিঙ্গা ও বেত্র, অথবা! শৃঙ্গাকৃতি বক্র বেত্রযন্টি। 

"পপ এরা 

কোটালের নিকটে চণ্তীর গমন (৮৫০_-৮৫২ পৃষ্ঠা ) 
৮৫১ পৃষ্ট। 

ত্রিগর্ভ--বর্তমান জলন্ধর ব1 কাংড়া বা তিব্বত বা ভুট!ন প্রদেশ। 
লাছর-_পঞ্জাবের প্রধান নগর ; প্রাচীন «-5 লাতপুর। 

ডিল্লি__দীলিপ রাজার প্রতিষ্ঠিত রাজগধ।লী । 

বন্দ্য-_শ্লেষ অলঙ্কার, ছ্যর্থ--(১) বন্দনীয় ২) বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ। 

গোত্র--(১) পর্বত (২) বংশ। 

কুমুদ-_-কৈলাস পর্বত ? 

৮৫২ পৃষ্ঠা 

সমুদ্রে ডূবিল তাঁই-__মৈনাক পক্ষচ্ছেদের ভয়ে সমুদ্ডে লুকাইয়াছিল 



শরীমন্ত প্রতি কোটালের অন প্রয়োগ ৮৪৫ 

কোটাল প্রতি ্রাহ্মণীর উক্তি (৮৫৬--৮৫৭ পৃষ্ঠা ) 

৮৫৬ পৃষ্ঠা 

পঞ্চম দুর্গতি-_অবিদ্া! অস্মিত1 রাগঃ দ্বেষঃ অভিনিবেশঃ ( মরণভয়ম্ ) ইতি পঞ্চ ক্রেশাঃ। 

_বেদাত্তসার। 
বিরিঞ্চি-ননন- ব্রন্গার প্রথম চার মানসপুত্র সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার উলঙ্গবেশে 

হরি সাক্ষাৎ করিতে গেলে বৈকুষ্ঠের খবারীদবয় জয় ও বিজয় বাধ! দেন। কুপিত 
খধিদের শাপে তার! বারম্বার বিষুঘ্বেষী দৈত্য রাক্ষস হুইয়! জন্মগ্রহণ করেন। 

-_ভাগবত, বিষ্ুপুরাণ। 

৮৫৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ঘোষাল-_(১) প্রসিদ্ধ (২) ঘোষল-গ্রামিন্। 

শ্রীমন্ত প্রতি কোটালের অস্ত্র প্রয়োগ 
(৮৫৯--৮১০ পৃষ্ঠ। ) 

৮৫৯ পৃষ্ঠ | 

তবলকাঁর-__? কুঠারধারী। আণ ত্ববর্_কুঠার । 

ভৃকুণ্ডা_-চোরকাটা, ভাটুই, ঝুরকুণ্ড, বরিশালে নাম লেউ.রা, ঢাকায় নিলাজী, মালদহে 

ছিনারী। অথব! গাস্তীর বৃক্ষের ফল ( ননীয়! জেলায় )। 

পোড়ে তবকির মু--আাগেকার বন্দুকে বারুদ ভরিয়। রঞুঁত-ঘরে আগুন লাগাইতে 

হইত; আগুন না লাগিলে ফু দেওয়! দরকার হইত। পরে চকমকি-ঠোক! 

বন্দুক হয়। তার পরে ক্যাপ প্রচলিত হয়। অবশেষে টোটার প্রচলন হুইয়াছে। 

২ 



৮৪৬ ৃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডা 

দেবী প্রতি কোটালের উক্তি (৮৬০__৮৬১ পৃষ্ঠা ) 
৮৬১ পৃষ্ঠা 

বড়াইবুড়ি__বৃদ্ধ ৯ বড্ড ৯ বড়+ আই € আয়ী € আধিকা1-মাত]। বৃদ্ধ! মাতা- 

মহী। বৃন্দবনের বৃদ্ধা দূতী যিনি রাধারুষেের মিলন ঘটান) তিনি যোগমায়!। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দ্রষ্টব্য । 

ভাণ্ডা_-স- ভাগাগার »৯ ভাগা মার ১ ভাগার-পুঁজি, সন্বল। 

গালি দিল ডাখিনী বলিয়া-_ইহ]1 ব্যাজস্তরতি, কারণ চণ্ডীরই অপর নাম ডাকিনী। 

_-বুহরন্দিকেশ্বর পুরাণ, ডাকার্ণব তন্ত্র দ্রষ্টব্য &*.ডাকিনী প্রভৃতি মন্ত্রশক্তি।__ 
মন্ত্রোবা বিবিধা রাজন্ শঙ্করেণ প্রকাশিতাঃ। 
পার্বত্যগ্রে মহারাজ অথর্বণোপবেদজাঃ ॥ 

শাকিনী ডাকিনী চৈব কাকিনী হাকিনী তথা। 

রাকিণী লাকিনী হ্যেতাঃ ষড়ভেদাস্ তত্র কীন্তিতাঃ ॥ 

_স্কন্দপুরাঁণ ধন্মারণ্যখণ্ড ২০ অধ্যায়। 
চণ্ভীমঙ্গল-বোঁধিনী দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

কোটালের সহিত যুদ্ধ (৮৬২--৮৬৩ পৃষ্ঠা ) 
৮৬২ পৃষ্ঠা 

পৈল।--সণ প্রথিল ( প্রথ-ইনল্ ) ১ * পঠিল্ল, পথিল্ল ১ * পড়িল ১ * পহিষ্ল ১ হি০ 

পছিল।, পুরাতন ও মধ্যযুগের বাংলায় পহিল, পহেল| ৯ পয়ল। ১ গৈলা, 

পৈল। সঃ প্র-তম (জেন্দআবেস্তা ফ্রতম) + প্র্থ (যেষন চতুর্-থ, 

যষ-থ ) - সঃ প্রথম। সঃ গ্রথর (77107) ১ পুল, পহলা, পহিল। ১ 

পয়ল! ১৯ পৈলাঃ পৈল। চত্ীমঙগলবোধিনী প্রথম থণ্ডে ২১৩ পৃষ্ঠায় টৈল ড্রষ্টবা। 
সণ প্রথম ১ প্রাণ পঢ়মে। ৯ অর্দমাণ পড়মিল্ল (পঢ়ম + ইল্ল) ১ অপ 
পহিলউ ১ হি পহিল!, পছেল।, পহল!। 

ছুট! মাথ!-_একট| কাট! গেলেও ক্ষতি বোধ হইবে না, একট। থাঁকিবে। 

থাটা-_তা” খাট্রাই - কাষ্খও, জালানি কাষ্ঠ। 



রীজসমীপে কোটালের নিবেদন ৮৪৭ 

৮৬৩ পৃষ্ঠা 

টাকর-_আহ্ুলের টোকা-_-আনুল দিয়! টকটক শব্দ করিবার ভঙ্গ; ঘুষি) অথবা 
অস্ত্র বিশেষ। প্রঃ-_ 

টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ।-_প্রীকুষ্চকীর্তন। 

এখন টাকরে চূর্নহইল মন্তক ।--কাশীরাম দাস। 

যুদ্ধ বর্ণন (৮৬৩--৮১৫ পৃষ্ঠা ) 
৮৬৩ পৃষ্ঠা 

পিঙ্গল-জটিল1-_-পিঙ্জলবর্ণ-জট!-যুক্ত 

৮৬৪ পৃষ্ঠ 
মামুদা-_মাম্দে! ভূত; মহন্মদীয় লোক (মুপলমান ) মরিলে মহন্মদীয় ভূত হয়! 

তাল বেতাল-_ এ র হরপার্বতীর পুরত্রস্থানীয় অনুচর | 

বানরান্তো স দদৃশে পদক্ষোভং বৃষস্ত চ। 
বেতাল-তৈরবৌ জাতৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি ॥ 

-কালিকাপুরাণ। 

চি 

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন 
(৮৬৫--৮৬৬ পরষ্ঠা ) 

৮৬৫ 

বাট--সণ বর্জ ১ প্রাণ বট্র ১ স” বাট-_বাটে। মার্গে বৃতিস্থানে ।-_মেদিনী। 
মড়া--স মৃতক ১ প্রাণ মটঅ, মড়অ ১ মড়া। 

কাচা-_ফা০ কুচক্ - ছোট, কুচো । স” কচ নু শিশুসস্তান; তুলনীয় কাচ্চা-বাচ্চ | 

কুশের রেক-_কুশাগ্র পরিমাণ রেখাও তাহার অঙ্গে অন্ত্রাধাতে হইতেছে না । 

কুষ্ণের রেখ-_-তাহার সব চুল সাদ। হইয়। গিপ্নাছে, কোথাও কৃষ্ণের রেখা প্ধাস্ত নাই। 



৮৪৮ কবিকম্কণ-চণ্তী 

সিংহলেশ্বরের সমর সজ্জা (৮৬১_৮৭০ পৃষ্ঠা ) 
৮৬৬ পষ্ঠ! 

ছুলিয়-_-দোলা-বাহক জাতি। 

চৌদ্ল-_চতুর্দোল, চতুর্দোল|। 

৮৬৭ পৃষ্ঠা 

বুরুজ-.আ বুর্জ্গ _ বনুবচনে বুরূঙজ - ছূর্গপ্রাকারে গোলাকার ঘর, 73%8707 | 

সওার- আত আসওয়ার, ফা" সওয়ার । 

যবন--]001870 ) পরে বহছির্ভারতের যে-কোনো জাতি । 

বিশ্বুকী-বিষ্ব তুল্য অলঙ্কার, পদক। প্রঃ 

পার্বতীয় ঘোড়া-গলে রত্বের বিশ্বকী।-__কৃত্তিবাস, কষ্কাকাণ্ড। 

চৌকনিয়া-_হি- চৌগান-চারপল-তোল! গদ1। চতুক্ষোণ আছে যে গদায়। 

৮৬৮ পৃষ্ঠা 

বেট।--স বেত্র ( তুলনীয় বংশ ) ১ বেট! ; সণ বীত (প্রহ্ুত ) ১ বিট!। 

ঠাট--স” স্থাত্র ১ ঠাট। 

শগড়---স- শকট। 

বোরাজ--সং ব্রজ। 

৮৮৯ পৃষ্ঠা 

দষ্বল-__ফাণ দম (নিশ্বাস ) + সণ বল ( শক্তি, সম্বল) যাহার, নকীব, রায়বার, 

রাজবার্তা-বিঘোষক । 

ছড়__স” ছট! ১ ছড়া, ছড়। বাঁশের লম্বা! লাঠি। 
ময়মত-__মদমত্ত | 

শ্রীমন্তের করুণ! (৮৭০--৮৭২ পৃষ্ঠ1 ) 
৮৭০ পৃষ্টা 

আমি নহি রণে কৃতী--বাঙালীর প্রকৃত পরিচয় ; শ্রীমত্ত ক্ষজিয়ও নয়, সে বণিক্ 



দানাগণের যুদ্ধ ৮৪৭৯ 

দানাগণের মহলা (৮৭২-_৮৭৪ পৃষ্ঠা) 
৮৭২ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 

আরম্ত--উদ্তম, দর্প, ত্বর1 ( ইতি মেদ্দিনী )। 

মহলা মুখ - মুহ + আড়! »- মুহার! ৯ মহল! (মহল পৰ্দ সাদৃশ্য )। মহলা 
-- শিক্ষা, অভ্যাস, পরীক্ষা ; প্রাথমিক চেষ্টা। 

পৌটেক-_এক পোয়। আন্দাজ ; অথব1 এক পৌটি ওজন । 

৮৭৩ পুষ্ঠা 

তালজঙ্গ-_তালজজ্ঘ _ তাল-গাছের হ্াঁয় জঙ্ঘ! যাহার । তালজজ্ব নামে এক য়েচ্ছ 

জাতি সগর রাগ্জার রাজ্য হরণ করাতে দণ্ডিত হইয়াছিল ।-_রামায়ণে ও পুরাণে 

সগর- উপাখ্যান জ্রষ্টব্য। 
রণমুঙা-_রণমুখ । 

আঁচাতুয়া__অসম্ভব ১৯ হি অচন্তা _ অদ্ভুত, আশ্চধ্য। সণ অত্যভূত ১ প্রাণ 

অচ্চত্তদ ১ আচাতুয়া। 

আওট বেতাল-_-আবর্ত ৯ আওট। আবর্তনকারী বেতাগ। 

পাওয়া? 

পাটুয়া-.-পট প্রস্থ যার তাহা পাঁটুয়!; অথবা পাইট করিবার উপযুক্ত । 
ঝোড়ে-_ সণ ধুর ধাতু হিসায় ১৯ ঝুর, ঝুড় ঈীত দিয়! ছিন্ন কর1। 

দানাগণের যুদ্ধ (৮৭৪--৮৭৩ পৃষ্ঠা) 
৮৭৫ পৃষ্ঠা 

ভেজাল্য---স০ ভেদয় (59])81869 ) ১ হিণ ভেজ (5600 ),--1388106৭ | 

সণ অভ্যজ্যতে ১৯ * অভ্যজ্জই ৯ ভেজাই ।-_হ্থনীতিকুমার | 

বুলে তালি-_-তালে তালে টলিয়া! টলিয়! সঞ্চরণ করে। 

ক 

নক 



৮৫৩ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

যুদ্ধ বর্ণন (৮৭৭--৮৭৮ পৃষ্ঠা ) 
৮৭৭ পৃষ্ঠা 

৮৭৮ পৃষ্ঠা 

আধুলি- ধুলায় আচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টি রোধ। 

উজীন--সণ উদ্যান-উর্ধদ্দিকে গতি । 

পুখুর-গাবান-_-পুফরিণীর গর্ভ । 

তিলে কিযে জালে 

শোণিতের নদী (৮৭৮-_৮৮০ পৃষ্ঠা ) 
৮৭৯ পঙ্ঠা 

কুলি-_ স" কুল্যা » খাত, খাল। কুলা। পয়ঃপ্রণাল্যাম্।_ মেদিনী। 
জুলি-__জোল, জোর দ্রষ্টব্য। 

প্রেতের হাট (৮৮০--৮৮১ পৃষ্ঠা ) 
৮৮০ পৃষ্ঠা 

মনশিব--আঁচ মুন্সিফ 5 পরিদর্শক, বিচারক, মধাস্থ। 

প্রেততথি--প্রেত তথি - প্রেত তথার়। অথবা, প্রত-সম্পকীঁয় ( যেমন খুড়তুতো, 

পিস্হুতো, মাস্তুতো ) তুঃ__ 
কেউ সতাতো! কেউ লতাতো। 

গাছতুতো! কেউ হয় গো ॥-_-সত্যোন্ত্র দত্ত, ফুলের ফসল। 

ফুলঘর-_হৃৎপিগু, ফুসফুস, জরাযু। 

কিনয়ে_ সণ ক্রীণাতি ১ প্রাণ কিনই ৯ কিনয়ে ৯ কিনে। 

ধেচয়ে--স" ব্যয়তি১ * বেজ্জই ৯ বেচ্চই ১৯ বেচষ়ে ১৯ বেচে। (বি+- তরী ০ 

বাণ বিক্রী, বিকায়। ) 



সিংহলেশ্বরের প্রতি চণ্তীর দয়। ৮৫১ 

৮০৮৯ পৃষ্ঠা 

পাটুকা--পেটিকা, কোমরবন্ধ। প্রঃ- 
পটুকা কোমরবন্দ সরবন্দ শিরে ।__-ঘনরাম । 

শিরে চীর! জাম! গায়, কটি আঁটি পটুকায় 
দানু-বানু সঙ্গে ছুই দাস।--ভারতচন্দ্র, মানসিংহ। 

উসকে 

নৃপৃতির মশানে গমন (৮৮১--৮৮৩ পৃষ্ঠা) 
৮৮২ পৃষ্ঠ 

ছুকানে কুগুল হৈল হাথে হৈল থাল-_নাথপন্থী যোগীর বেশ; ফর্ষিরের ভিক্ষুকবেশ। 

সিংহলেশ্বরের প্রতি চণ্ডীর দয়! 
(৮৮৩--৮৮৮ পৃষ্ঠা ) 

৮৮৫ পৃষ্ঠা 

ব্রৈবিষ্ঞ।- ত্রয়ী বিচ্ঞা-_খক্ যজু সাম বেদের জ্ঞান। 
মধুকৈটভ-_কালিকাপুরাণ। 

কুচ্ছা-_সণ কুৎসা ১ প্রাণ কুচ্ছ!। (স"ৎস ৮ প্রাণ চ্ছ) যথ--মত্ম্ত ৯ মচ্ছ) 

বৎস ১ বচ্ছ )। 

৮৮৬ পৃষ্ঠা 

অলক-_অলক্ষ্য ১৯ অলথ। 

কুমুদা_-কু ( পৃথিবী) + »/মুদ ( হষ্ট হওয়া ) ₹ যাকে দেখিয়া সঞ্লে হৃষ্ট হয়। 

বহুনান-নিকেতেষু বহুনাম! বভূব হ॥--ভাগবত ৪1১৩। 

৮৮৭ পৃষ্ঠ। 

কৃম্তিক1--কৎ (ছেদন) করেন যিনি অথবা কার্তিকেয়ের শক্তি বা কার্ডিকেয়ের 

পালফিত্রী। 



৮৫২ কবিকম্কণ-চণ্ডা 

৮৮৮ পৃষ্ঠা 

ত্রিজটা-_-বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী । 

ভ্িকুটা--ভৈরবী। 

পথা--পথস্বরূপিণী ; উপায়নির্দেশিনী। 

সহস্াক্ষ-_মা্কগেয় পুরাণে দেবীন্তোত্রে (৯১ অধ্যায়ে ) ভগবতীকে প্রন্দ্ী তিনে 

“সহম্রনয়নশোভিতা” বল! হইয়াছে । 

নগালী- পার্বতী ; নগ ( পর্বত ) হইতে প্রাপ্ত অঙ্গ ধাহার। 

নৃপতির সহিত চণ্ডীর কথোপকথন 
(৮৮৮--৮৯২ পৃষ্ঠা ) 

৮৮৯ পৃষ্ঠ 

জাতি হৈল বড়--চণ্তী বৌদ্ধ দেবী; বৌদ্ধ ধশ্মে জাতি-ভেদ নাই 7 চণ্ডী জাতি-বিচার 

ত্যাগ করিতে বলিয়! আপনার বৌদ্ধ-সংশবেরই পরিচয় দিতেছেন। 

1৯১ পৃষ্ঠা 

চাঁপিলেন আাখি-__চণ্তী শ্রীমস্তকে চোখের ইসার। করিলেন। 

আরা 

চণ্তীর নিকট রাজার খেদ (৮৯৩-_-৮৯৫ পৃষ্ঠা ) 
৮৯৪ পৃষ্টা 

সপিগ্ীকরণং প্রোক্তং পূর্ণে সংবৎসরে পুনঃ।-_কুম্মপুরাণ। 

পিতরং তত্র সংক্কূর্্যাদ্ ইতি কাত্যায়নোইব্রবীৎ।- শ্রাদ্ধতত্ব। 
সপিণ্তীকরণং বক্ষ্যে পূর্ণেইষে ততক্ষয়েইহনি। 

__গরুড়পুরাণ, পূর্বথণ্ড ২২৪।১। 

সপিগুন-_ 

সভে বিলক্ষণ--দকলে সাক্ষী থাকুক । 



মৃত সৈন্যের পুন্জাঁবন-প্রাপ্তি ৮৫৩ 

দেবীর প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি (৮৯৪-__৮৯৫ পৃষ্ঠা ) 
৮৯৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

রাজারে কর আপনার মাথে-_রাঁজাকে শ্রেষ্ঠ ন্লিয়া প্রণাম করে। | 

হনুমানের প্রতি দেবীর আজ্ঞা (৮৯৫__৮৯৬ পৃষ্ঠা ) 
৮৯৫ পৃষ্টা 

বিশল্যকরণী-_যে ওষধে শল্যক্ষত আরোগ্য হয়। এই বিশল্যকরণী আনয়ন বামায়ণের 

অন্ভুকরণ। 

অস্থি-সঞ্চারিণী__বাংল! নাম হাড়-জোড়া । 

পাইল পর্বতরাজ--রামায়ণের যুদ্ধকালে লম্মণের শক্তি-শেল উদ্ধারের জন্ত হনুমান 

গন্ধমাদন পর্বে বিশল্যকরণী আনিতে গিয়াছিল্নে এবং গাছ চিনিতে ন৷ পারিয়া 

সমস্ত পর্বতটাই উঠাইয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু এবার আর সেই কষ্ট করিতে 

হইল না, কারৎ পূর্বেই লক্ষণের চিকিৎসার সময় বিশল্যকরণী গাছ দেখিয়! 

চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। 

স্ৃত সৈন্যের পুনজীঁবন-প্রাপ্তি (৮৯৬--৮৯৮ পৃষ্ঠা) 
৮৯৬ পৃষ্ঠ। 

বাটে__-দ০ উদদবর্তন ১ হি০ উর্টন ৯ বাটন। উদ্বর্তনম উৎপতনে বিলেপনে ঘর্যণে 

ক্লীবম্।--মেদিনী | 

৩ 



৮৫৪ কবিকস্কণ-চণ্তী 

৮৯৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

বাগদি--প্রাচীন বঙ্গবাসী জাতি। এ্রতরেয় আরণ্যকে “বঙ্গা-বগধা-চেরপাদাঃ, জাতির 

উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন সেই বগধ জাতিই বাগদি। ১৩২৯ সালের 

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণের “বগধ” প্রবন্ধ এবং 
ডাক্তার নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 1106 011010 ৪0 10956101006 ০0: 

60)9 730008]1 119020896 পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠা ড্রষ্টব্য। 

ডোম-_প্রারুত ডুম্ঘ - শ্বপচ।-_হেমচন্ত্র। এরা ধর্মপূজক অবনত বৌদ্ধ সম্প্রদায় 

৮৯৮ পৃষ্ট। 

নেভ কোটাল--কোটাল কিছুতেই চণ্ডীকে স্বীকার করিতে চাহিতেছিল ন!, তাহার 

প্রভু বলপুর্বক তাঞাকে নতি স্বীকার করাইল। প্রাচীন ধর্মকলছের বিবরণের 

মধ্যে এইরূপ এক একটি বলিষ্ঠ দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাওয়| যায়। 
৷ প্রত্যেক যুদ্ধের পরই মর! বাচাইবার পালা। এর কারণ বোধ হয় সংস্কৃত 

অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকে দর্শকদের সম্মুখে হত্যা ও রক্তপাত দেখানো ও ঘটন! 

বিষ্বোগান্ত কর! সম্বন্ধে নিষেধ থাকাতে আমাদের দেশের কাব্য-পাঠক ও শ্রোতা- 

রাও বিয়োগান্ত ও ছুঃখকর কিছু সহ করিতে পারিত না; এবং ইহার সঙ্গে 

চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টাও সংযুক্ত হইয়া! আছে-_চণ্তীর কপাতে বিপদ্ 
বারণ হয় কেবল নয়, মরা! লোক পর্ধ্যস্ত বাচে ! 

সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকা-স্তব (৮৯৮--৯০৩ পষ্ঠ।) 

৮৯৯ পৃষ্ঠ 

গণমাা--গণেশ, নন্দী, বেতাল গ্রভৃতি গণেশ্বরদিগের মাতা ও ঈশ্বরী। 

গোপকন্। গাকসত্রী__হূর্গা নন্দগোপকুলে জাতা এবং তিনিই গোপকন্ত! গায়ত্রী। গায়ত্রী 

যে গোপকন্ত। তাহার বিবরণ স্বন্দপুরাণে প্রভাসথণ্ড ১৬৫ অধ্যায়ে ও নাগরথণ্ড 

১৮১ অধ্যায়ে ও পল্মপুরাণে স্যষ্টিখণ্ড ১৭ অধ্যায়ে আছে। 

ছত্রের জননী-_যা হার কপাতে রাজছত্র লাভ হয়। 



বিবাহের দিননিণয় ৮৫৫ 

পাঠান্তর 

খগেন্দ্রবাছন-সহচরী-_গরুড়ারোহী কৃষ্ণকে সাহাধ্যকারিগী। 

৪৯০৩ পৃষ্ঠ 

ভপন-তাপিনী--তপনের তাপশক্তি। 

ফেরুফার- ফেরুপাল ? 

কালজিবা-? কালজিহ্বা ? 

৯০১ পৃষ্ঠা 
সিলা-_-? শীল! স্বভাব? 

বিবাহের দিননির্ণয় (৯০১-_৯০২ পষ্ঠ। ) 

৯০, পৃষ্ঠ 
যিনি সর্বমঙ্গল! মঙ্গলচণ্ড তিনি যেদিন বিবাহ দিতেন সেই দিনই শুভ হওয়া 

উচিত ছিল; কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে দেশ এমনই গ্রহের ফেরে পড়িয়াছিল ষে 

আগ্ভাশক্তি ছুর্গা মঙ্গল-চণ্তীকেও গ্রহের প্রসন্নতার সন্ধান করাইতে হুইয়াছে। 

চণ্ডী মহাদেবী হইলেও সর্বজ্ঞা সর্বদর্শিনী নন, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধিও বেশী কিছু 

নাই; তীহার অপেক্ষা তাহার প্রাইভেট্-সেক্রেটারী পন্মাবতীর বিষ্াসাধ্য ঢের 

বেশী। 

সপ্তশল1-_-উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালে ৭ রেখ! ও পূর্বব-পশ্চিমে সমান্তরালে ও পূর্ববান্কিত 
রেখাগুলির উপর দিয়! ৭ রেখা অস্কিত করিতে হয় এবং প্রচত্যক রেখার প্রান্ত- 

মুখে কৃত্তিকাদি-ক্রমে অভিজিৎ লইয়া! ২৮ নক্ষত্রের অঙ্ক বসাইতে হয়। যে নক্ষত্রে 
বিবাহ হইবে তাহাতে, কিংবা সেই নক্ষত্রান্কিত রেখার অপর-প্রাস্তবর্তী নক্ষত্ধে 

চন্দ্র ভিন্ন অন্ত কোনে গ্রহ থাকিলে সপ্তশলাক1 বেধ হয়। এরূপ দিনে বিবাহ 

নিষেধ। | 

য্তাঁঃ শশী সপ্তশলাকবিদ্ধঃ পাপৈর্ অপাপৈর্ অথব! বিবাহে । 

রক্তাংশুকেনৈব তু রোদমান! শ্বশানভূমিং 'প্রমদ! প্রয়াতি ॥ 

--জ্যোতিস্তত্বম্। পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য। 



৮৫৬ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার--কালকেতুর বিবাহ ও ধনপতির বিবাহ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য 

৯০২ পৃষ্ঠা 

রস্তাতরু-_ 
ছুর্ণে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যম্ ইহ কল্পয়। 

রস্তারূপেণ মে নিত্যং শাস্তিং কুরু নমোহস্ত তে ॥ 

-ছুর্গোৎসব-পদ্ধতি। 

বিষুসংছিতায় মাঙ্গলাদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে অন্যতম পআর্্র শাক” । 

শাঁক শবে উত্ভিদের সর্ববাঙ্গকে বুঝায়, যথা _ 
পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথ|। 
শীকং ষড় বিধম্ উদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্ ॥ 

কলাগাছ সবচেয়ে "আর্” শাক 7 সেইজগ্ঠ ইহা! শ্রেষ্ঠ মাঙগল্য। 

অতিরিক্ত পাঠ 

নিরামিষ্য করি--ব্রতাদি অনুষ্ঠানের পুর্ব্দিনে সংযম করিয়। থাকিতে হয় এবং সে দিন 

ত্যাজ্য-_কাংস্তং মাংসং মস্থরঞ্চ চণকং কোরদূষিতম্ ইত্যাদি, এবং সেদিন 
*নিরামিষং সকৎ ভুক্ত।” থাক। কর্তব্য। 

বশিষ্টোক্তো বিধিঃ কৃৎনে। জষ্টব্যোহতর নিরামিষঃ।-_উদ্ধাহতত্ব। 

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা ( ৯০২-__৯০৪ পৃষ্ঠা) 

৯০৩ পৃষ্ঠা 

রামের মন্ত্র রাম রাক্ষদজয়ী; এজন্য রামনামে ভূত প্রেত রাক্ষদ দূরীভূত হয়।-- 
পল্পপুরাণে রামনামের মাহাত্ম্য সবিস্তর বণিত আছে। 

নান্দীমুখ-_দান্দীমুখং পিতৃগণং পৃজয়েৎ প্রযতো গৃহী।-_বিষুঃপুরাণ। 



নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমস্তের করুণ উক্তি ৮৫৭ 

আনন্ব-কর্মের মুখে ব৷ প্রারস্তে পিতৃপূজন ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বন্থুধারা-দান ইত্যাদি: 
-উদ্বাহতত্ব ও শ্রান্বতত্ব দ্রষ্টব্য । 

চাঁন দেবী পল্মার ব্দন--চগ্তীর নিজের বুদ্ধিতে কুলাইল না, তিনি পল্মার পরামর্শ 
জিজ্ঞা্ হইলেন ! 

শ্রীমন্তের ক্রন্দন ( ৯০৪__-৯০৫ পৃষ্ঠা) 

৯০৪ পৃষ্ঠা 

কৃষ্ণের পিরিতে--কবিকল্কণের বৈষ্বত্থের বা তৎসময়ে বৈষ্বধন্মের ব্যাপক প্রভাবের 

পরিচায়ক । 

ছেয়ানী--সণ ছেদনী ৯ প্রা ছেঅণী। 

চাল্য ছুই মান--ছুই মণ ব| ছুই কাঠ! চাউল। 

নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি 

( ৯০৫-_৯০৭ পৃষ্ঠা ) 

৯০৫ পৃষ্ঠা 

জাম্য--যাম্য _ যম-সম্বন্ধীয়, নিয়ম | 
সাগরে করিব কাম্য--পিতৃদর্শন কামনা! করিয়! সাগরে প্রাণ ত্যাগ করিব। 

সাগর-সঙ্গম গিআ1 

গাএর মাস কাটিঅ? 



৮৫৮ কবিকস্কণ-চণ্তী 

আপন! মগর ভোজ দিঅ।। 

সাগর-সঙ্গম জলে 

তেজিবৌ মো কলেবরে ।- শ্রীকষ্কীর্তন। 
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৯০৬ পৃষ্ঠা 

ধরছ বৈষ্ণব-বেশ--কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্ব বা তাহার উপরে বৈষ্ণব-প্রভাবের নিদর্শন। 

উকটে-_স০ উৎকুস্তন? ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন--সণ বৃত্ত, বর্ত » প্রা 
বট ১৯ -ট; * উৎক -বর্ত ৯ উকট। 

পাঠাস্তর 

কোঠারে--কোঠার + -এ, অথবা কোঠা 4 -রে; সণ কোষ্ঠক (প্র-কোষ্ঠ) ৯ 

* কোট্ঠঅ ৯ কোঠা; সণ কোষ্ঠাগারিক ৯ * কোট্ঠানআারিঅ ৯ * কোঠারী, 
কুঠারী, কোঠার । 

কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন 

( ৯০৭-_-৯০৮ পৃষ্ঠা ) 

৪৯৯০৭ পৃষ্টা 

কাগ্ডার--দ- কাগাগার । 

সও--স সপাদ। 

আহড়ে বিহড়ে--? অস্তরালে। 

হুচা-_স্চাকৃতি মুখ যার, অথবা যে ছু চু শব্ধ করে। 

অননকষ্ট্যা-_অন্লাভাবে রিষ্ট। অন্নকোষ্ট্যা-_অনকোষ্ঠ _উদর ; অনকোষ্ঠ্যা ক্ষুধার্ত, 
অন্নাভাবে ক্রিষ্ট। 

নড়।-_স০ নলক ( সচ্ছিদ্র অস্থি) ৯ নলা ৯ নড়া -- নলাকুতি হস্ত। 



ধনপতির বিনয় ৮৫৯ 

বিঘত-_স০ বিতস্তি ৯ * বিহন্ত ১ * বিহৎ ১ বিঘৎ। তুলনীক্প স" বিতন্তা নদীর 
নাম কাশ্ীরী ও পাঞ্জাবী ভাষায় বিহথ। আবেস্তা ঘা765৮ ( ব্রিৎস্তি )+ ফাণ 

বিদস্তও প্রা বিহখি, ব্রাহই গিদিস্প.। 

শ্বীমন্তের পিতৃদর্শন (৯০৮-_৯০৯ পৃষ্ঠ। )- 

০১৬৮ টি 

যাত্রায় শগাল বান্__ 

শন্ত। হি বাম! গতিরশ্তয, শস্তো। 

বামে! নিনাদে নিশি যো বহুনাম্ ॥ 

_-বসম্তরাজশকুন। 

বামে শব-শিবা-কুস্তা, দক্ষিণে গো-মুগ-দ্বিজাঃ | 

নকুলঃ সর্ববতোভদ্রোঃ ন সপ্শশ্চ কদাচন ॥ 

_ফলিতজ্যোতিষ শাকুনাধ্যায় ! 

৯০৭ পৃষ্। 

জড়,র-_ সণ জটুল, জড়ূল ৯ সর্ববাণ জরুড় _ শরীরম্থ কৃষ্ণচিহন। 

তাচিল_-? সণ চন্মকীল। 

ধনপতির বিনয় (৯১০-_৯১১ পৃষ্ঠা ) 

৯১০ পৃষ্ঠা 

নাছদ্রে-নিহিদ্বে। 



৮৬৩ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

পিতাপুত্রে কথোপকথন ( ৯১১-_৯১৫ পৃষ্ঠা) 

৯১১ পৃষ্ঠা 

বন্দী দেত্রিচয়, বন্দী দেহ পরিচয়--ভঙ্গপয়ার ছন্দ | 

. গৌড় খুটি ৭ম শতাবী হইতে বহদেশ গৌড় নামে পরিচিত হয় পোধ হয়। কনৌজ- 
রাজ যশোধন্খমদেব ৮ম শতাব্দীর ্ রারস্তে মগধ গৌড় বঙ্গ বিজয় করেন এবং কৰি 
বাকৃপ'তিরাঁজ সেই ব্যাপার লইয়৷ প্রাকৃত ভাষায় কাব্য লেখেন গউড়বহ । ভামহ 

ও দবণ্তী ৭ম শতকে অলঙ্কার-শান্ত্রে ীড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাঁং ৮ম 
শতাব্দীর প্রারস্তে গৌড় দেশ সভ্যতায় বশেষ অগ্রসর হুইয়াছিল। 

সাকিম-_-আ০ সাকিন _ নিবাস। 

৯১৪ পৃষ্ঠা 

উপেক্ষণ--অপেক্ষণ শুদ্ধ পাঠ। অপেক্ষণ _ সম্যক দর্শন, অবলম্বন । 

অতিরিক্ত 

রম্য়ে--স০ রসবতী » পাকস্থান।--অমরকোষ। 

শ্রীমস্ত যে ধনপতিরই পুত্র ইহা ধনপতির মুখ হইতে শুনিয়া নিশ্চয় হইবার 

জন্য শ্রীমস্ত পিতাকে আত্মপরিচয় না দিয়া জের। করিতেছে। 

ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র-পাঠ (৯১৫-__-৯১৮ পৃষ্ঠা ) 

৯১৬ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 

ভূতগুদ্বি-_দেহস্থ পঞ্চতৃতের শুদ্ধিপূর্ববক ব্রন্গে চিত্ত অভিনিবেশের মন্ত্র-জীবশিবং পরম- 
শিবপন্দে যোজয়ামি স্বাহা! সোহহং হংসঃ স্বাহা। 



শ্ীমন্তের পরিচয় দান ৮৬১ 

অঙ্গন্থাস---প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিবিধ বীজমন্ত্র আরোপ । জড়দেহকে চৈত্ন্তশক্তিতে 

উত্তেজিত করিয়! দেবতার সহিত মিলন সংঘটন। 

জীবন্যাস-_-মন্ত্র ঘ্বার। প্রতিষাতে দেবতার জীবন আধান। 

সুখবাছ__গন্ধ-পুষ্প-নমস্কারৈর্ মুখবাস্ৈশ্চ সর্ববশঃ। 
ষে। মাম্ অর্চয়তে তত্র তদ। তুষ্যাম্যহং সদা ॥-_লিঙ্গপুরাণ। 

ঘণ্টার বাদন--সর্ববাছ্যময়ীং ঘণ্টাং বাগ্য।ভাবে প্রবাঁদয়েৎ।-_যোগিনীতন্ত্র। 

ঘণ্টা! ভবেদ্ অশক্তত্ত সর্ববব1ছময়ী যতঃ।-_তিথিতত্ব। 

ক্ষমন্য বলিয়! সাধু দিল বিসর্জান_-দেবতাঁর শরীরে আবরণ-দেবতাগণ বিলীন হুইয়াছেন 
এরূপ চিস্ত। করিয়া! ক্ষমন্য বলিয়। বিসর্জনের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়-_ 

ও গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং ম্বন্থানং পরমেশ্বরি । 

পূজারাধন-কালে চ পুনরাগমনায় চ॥ 

৯১৭ পৃষ্ঠা 

নাগরী--দেব-নাগরী-দেবতার নগর বা বিদগ্ধতা-সম্পকীয় ভাষা! যে অক্ষরে লিখিত হয়। 

ছাঁব উতারিয়া__গালার শীল-মোহর ভাঙিয়া। +/ছপ-ম্পর্শ, মুদ্রার চাপ। 

৯১৮ পৃষ্টা 

মন-কুমারের চাক-_কুস্তকারের চাকের হ্যা দ্রুতগামী মন। তুলনীয় মন-পবনের 

নৌকা ।-__মাণিকচন্দ্র রাজার গান ইত্যার্দি। সণ মনোরথ। 

শ্রীমন্তের পরিচয় দান (৯১৮--৯২০ পৃষ্ঠ। ) 
৯১৯ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 

সপ্তম _সপদ্বী-মাতা ৯ * সপ্ত্ব-মা ৯ সপ্ত-মা। সণ সপত্বী » প্রাণ সবতী » সবি 

১ হি০ সৌৎ (সর ১ সও ১ পৌ), সতি ১ দৎ। সৎ + মা-সতমা 
সৎ + -আ, -ইনী, -ইন _ সতা, সতিনী, সতিন। 
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৮৬২ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

শ্রীমন্ত কর্তৃক চণ্ডীপুজার মহিমা-কীর্তন 
(৯২১--৯২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) 

৯২১ পৃষ্ঠা 

কণ্ঠে ক-_গল! জড়াজড়ি করিয়া অথব| কথস্বরে কণম্বর মিলাইয়া। 

কোকনদ হেন-_রক্তোৎপল-সদৃশ। ধনপতি ও শ্রীপতি উন্যয়েই গৌরবর্ণ ছিলেন; 
শোকের আবেগে উভয়ের মুখ আরক্ত হইয়! উঠিয়াছে। 

তরঙ্গ__-আনন্দের হিল্লোল, উল্লাস। 

শুক-_শুকদেৰ গোম্বামী। 

শিব ন! ছাড়িব--ধনপতির ইষ্টদেবতাঁয় ভক্তির দৃঢ়তা অতীব প্রশংসনীয়। 

৯২২ পৃষ্ঠা 

শত্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ; কথঞ্চন।- তন্্ব। 

অনাচার এই দেশে__ভিন্ন প্রদেশের আচার ভিন্নদেশীর নিকটে অনাচার বলিয়াই 
বোধ হয়। 

শিব শক্তি এক--- 

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ 

(৯২২ ৯২৩ পৃষ্ঠা) 

৯২২ পৃষ্ঠা 

খাটুপনা--স- ক্ষুদ্র » প্রাণ খুন্দ, খুড খু, ছু ৯ খট', খুট”। সণ খ্টন ল থর্ব। 

৯২৩ পৃষ্টা 

রান্না ভাতে পৌতে বাঁশ--বাশ পোত! সীমান! দখলের চিহ্ন। রান্না ভাত অর্থাং 

মুখেল ০৯ নি মতা দখল কেও শপ ২০: 



শ্রীন্তের সহিত স্ুশীলার বিবাহ ৮৬৩ 

ঢেসা-_-হি০ ধাস|-ধাধা, ধোঁকা, অপবাঁদ। 
স্বাপ্য ধন-স্থাপিত ধন, গচ্ছিত ধন, ন্তাস। 
চোর পরমাই-বলে__শৈব ধনপতি কিছুতেই চণ্তীর ক্ষমত| ব! কৃতিত্ব স্বীকার করিতে 

চাহেন না; তাহার মতে ভীহাদের পিতা-পুত্রের অব্যাহতির কারণ শিবের প্রসাদ 
ও পরমায়ুর বল। 

শ্রীঘন্তের সহিত ন্ুুশীলার বিবাহ ( ৯২৪-_৯২৫ পৃষ্ঠা ) 
৯২৪ পৃষ্ঠা 

সম্তাঁর-_স সর্বে হি ৯ সববা হি ১ সব্বাই $ ইহার সহিত সণ সর্ধবেভিঃ এবং সাস্তায় 
(প্রবেশ করে ) শব্দেরও ধ্বনি সংমি্িত হইয়| শ্রীকুষ্ণবার্তনে পাই সঙ্গাই, 
সন্ধাঞ্জি এবং তাহারই উচ্চারণভেদে পাই সম্তাই, সম্ভায়। 

গণনাথে পূজিল-_ 

থে চান্তে মন্থজা লোকে নির্বিদ্নার্থ্চ পুজয়ন্। 

বিবাহোৎসব যঙ্ছেবৃপূর্বম্ আরাধিতে| ভবেৎ ॥ 
-_স্বন্দপুরাণ ব্রহ্গধণ্ড ধন্মীরণ্যথণ্ডে গণেশ প্রস্থাপনাবর্ণন নাম 

ছাদশ অধ্যায় ৩৮, ৩৯ শ্লোক । 

নান্দীমুখেষু সর্দেষু পূজয়েদ্ যে! গণাধিপম্। 
তস্ত সর্ব! ভবেদ্ বগ্ঠঃ পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্। 

__পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৬৫১। 

হরিদ্রা-_নারদ উবাচ-_ 

নেহান্তি কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যদ্রব্যম্ অন্ৎ তবপেক্ষয।। হরিদ্রা ও রক্তস্থত্র ভিন্ন 
অন্ত কোনে। সৌভাগায্র দ্য এই পৃথিবীতে নাই ।--পদ্মপুরাণ, পাতালখও, ৬৪।৭৭। 

পাঠান্তর 

স্বরভেদ-_ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত, হৃপ্ব দীর্ঘ গ্লুত প্রসথৃতি স্বর-বৈচিত্র্য। 



৮৬৪ কবিকন্কণ-চণ্ডী 

শ্বীমন্তূকে দেবীর ছলনা (৯২৬-_৯২৭ পৃষ্ঠা ) 
৯২৭ পৃষ্টা 

কপট করিয়া-__ছলন| করিতে ও মিথ্যা বলিতে চণ্ডীর একটুও আপত্তি নাই, পদ্মারও 
উপদেশ দিতে সঙ্কোচ নাই। এখন কোনে। লোক অপরকে মিথ্যা ছলনা করিতে 

বপিলে নিন্দাভাজন হয়। তখনকার কালে নৈতিক আদর্শ বিশেষ হীন হইয়া 

পড়িয়াছিল এবং তাহাতে ধর্ম ও নীতি পৃথক হইনা গিয়াছিল-_পুজ! অনুষ্ঠান 
করিলেই ধর্ম হইল মনে কর! হইত, পুজকের নৈতিক চরিত্র ও আচরণ যেমনই 

হোক ন! কেন তাহ! গণ্য হইত না। 

চত্তীর স্বপ্নপ্রদান (৯২৭-_-৯২৯ পৃষ্ঠা ) 
৯২৭ পৃষ্ঠা 

চিয়_স০ চেতয়তি; প্রাণ চিভ্তাবেই ৯ চিতায়, চেতায় ১ চেয়ায়, চিল্লা । সণ চিত, 

চেত ৯ চিঅ ১ চিয়। 

৯২৮ পৃষ্ঠা 

ঘুম--ছি উউঘনি। বোধ হয় দেশী শবধ। ইহার সহিত ঝিমানে। শব্দের সম্পর্ক 
আছে। 

কানি--সণ কর্ণ _ ছিন্ন বন্ত্র। কর্ণি কর্ণী ৮ কমি ৯ কানি। স০কণী - ছোটো 
টুকরা ( কাপড়ের )। 

২৮ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 
জোর-_ফা-। 

সেকালের অনাথ! মেয়েদের উপার্জনের উপায় ছিল হাটে সুতা বেচ1 ও পরের 

বাড়ীতে ধান ভানা। 



স্থুশীল! কর্তৃক শ্রীমস্তকে প্রবোধ দীন ৮৬৫ 

সুশীল! কর্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধ দান 

(৯৩০- ৯৩২ পষ্ঠা ) 

৯০ পর্ট। 

আপনার অপকীন্তি__শ্রীমন্ত স্বপ্নে মায়ের যে মলিন মূর্তি দেখিয়াছে তাহা নিজের 
অবহ্লো-জনিত মনে করিয়া খেদ করিতেছে । 

পাঠাম্তর 

কলধৌত কর দান-__ 

স্ুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তখৈব চ। 

নাশয়ন্ত্যাশত পাপানি মহাপাঁতকজান্তপি ॥ 

_প্রায়শ্চিততত্ব। 

গাঁং তিলাংশ্চ ক্ষিতিং হেম যে! দদাতি দ্বিজন্মনে। 

তন্ত জন্মাজ্জিতং পাপং তত্ক্ষণাদ এব নশ্ততি ॥ 

--গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ৩০৫। 

গজেন্দ্র-মোক্ষণ-__- 

নগেন্দ্র-মোক্ষ- শ্রবণং জ্ঞেয়ং হঃন্বপ্-নাশনম্। 

_ মহম্তপুরাণ ২৪২।১৬। 

য ইদং শৃণুয়ান্ নিত্যং প্রাতর্ উথ্থায় মানবঃ। 
প্রাপ্ধ,য়াৎ পরমাং সিদ্ধিং ছুঃস্বপ্নশ্ বিনশ্ততি ॥ 

-বামনপুরাণ 

পাঠান্তর 

অবিষয়--অমঙজল। 



৮৬৬ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

বারমাসিয়া (৯৩২-_-৯৩৭ পৃষ্ঠা): 
৯৩২ পৃষ্ঠ 

পুণ্য বৈশাখ মাস__ 

সর্ব্বেষাম্ এব মাসানাং বৈশ[থো প্রবরঃ স্থৃতঃ। 

পুরা! হরি-মুখে রাজন্ শ্ুতম্ এতন্ ন সংশয়ঃ ॥ 

তত্র স্নানং জপে| হে!মঃ শ্রাদ্ধং দানানি যত কৃতম্। 

তৎ দর্ধং ভূপতিশ্রেক্ঠ সত্যম্ অক্ষয়ম্ উচাতে ॥ 

-_-পদ্মপুরাণ। 

বৈশাখঃ প্রবরে! মাসে! মাসেঘেতেষু নিশ্চিতম্। 

_স্বন্দপুরাণ, বিষুখণ্, বৈশাখমস মাহাত্ম্য ১৩। 
দান-_ 

বৈশাখে যে! ঘটং পুর্ণ* সভোজ্যং বৈ দ্বিজন্মনে। 

দদাত্যভূক্ত। রাজেন্দ্র সযাতি পরমাং গতিম্ ॥ 

ইত্যাদি। স্মৃতি। 
নবাত--সণ নৈবেগ্ঠ, আ০ নবাৎ্ ও০ নবাত+-শুদ্ক গুড়, গুড়ের পাটালি। 

অতিরিক্ত 

বাতাস--স” বাত(স্) ৯ ধি০ বতাস্। 

৯৩৩ পুষ্ঠার অতিরিক্ত 

তরুণীর হাত-_-্টাম। স্ত্রী 

শীতকালে ভবেদ্ উঞ্ণৎ গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা 

৯৩৪ পৃষ্ঠা 

ডাশ--স” দংশ ৯ পা” প্রাণ ভংস + সর্বা? ডাশ। হি? মণ গু০ ডাস; ও০ ডাত্বাশ। 

৯৩৫ পৃষ্ঠা 

খামার-_স্বমাগার ১ থন্তার ৮ খামার _যেখাঁনে শস্তের উপর গোর চালা ইয়া শস্ত 
মাড়াই করিবার জন্য খুঁটি পৌতা হুয়। 



বারমাসিয়। ৮৬৭ 

অতিরিক্ত 

পুণ্য কাতিক মাস-_মাপানাং কারণ্ডিকঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং মধুহ্দনঃ।-_স্বন্দপুরাণ, বিষ্ুখণ্ড, 

কান্তিকমাস-মাহাত্ম্য ১১৩ ইত্যাদি । 

দান-- ' 

যৎকিঞ্চি?ি যচ্ছতি ব্রহ্মন্ কার্তিকে চ দ্বিজাতয়ে। 
রাধা-দামোদর প্রীত্যে তন্তাঃ পুণ্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ 

--পন্মপুরাণ, ব্রহ্গথণ্ড ২০।৮। 

পুণ্য অগ্রহায়ণ মাপ-- 

মাসানাং মার্মশীর্ষোংহম্ ইত্যুক্তং ভবতা পুর। 
( শ্রীমস্তগবদ্গীতায়াম্ )। 

ক ক পট সস 

দর্ববযজ্ঞেযু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্। 
তৎ ফলং সমবাপ্পোতি মার্গশীর্ষে কৃতে সুত ॥ 

__স্বন্দপুরাণ বিষুখণ্ড মার্গশীর্ষমাসমাহাত্যু ১৪,৮। ইত্যাদি। 
শীত প্রস্থ-_-শীতের বিস্তৃতি, পরিসর, পরিমাণ-কাল। 

পাঁঠান্তর 

তরুণী তপন-তাপে নিবারিবে শীত-_ 

তানুলং তপনং তৈলং তুল! তন্বী তনুনপাৎ। 
হ্মস্তে যে ন সেব্যস্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ ॥ 

--উদ্ভট। 

অষ্টম প্রকারে--পঞ্চ মকার এবং তাপ তুল! তৈল। 

৯৩৬ পৃষ্ঠা 

সাথ মাসে প্রভাতে করিবে সান দান__ 

তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃননানং বিধীয়তে। 

-_-পদ্মপুরাণ। 

( তুগ্া-কার্তিক মাস; মকর-ম1ঘ মাস) মেষ বৈশাখ মান )। 

অনত্-ফল-কামনয়! ন্নান-দানঞ্চ কর্তব্যম্।--ক্কত্যতত্বম্। 



৮৬৮ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

কুর্তপুরাণ উপরিভাগ ২৬ অধ্যায়ে দানধর্শ কথিত হইয়াছে । দানমাহাত্থ্-_ 
মহাভারত বনপর্বব ১৯৯ অধ্যায় ; শাস্তিপর্ব ২৯৩ অধ্যায়; অন্ুশাসনপর্ব্ব ৬৬-৭৩, 

১১২, ১৩৭ অধ্যায়; শিবপুরাণ সনৎকুমার-সংহিত। ২৫ অধ্যায়, ধর্মসংহিত। 

২১ ইত্যাদি অধ্যায়; গরুড়পুরাণ ৯৮ অধ্যায়; লিঙ্গপুরাণ উত্তরভাগ ২৮ ইত্যাদি 
অধ্যায়; পদ্মপুরাণ স্বর্গথণ্ড ২৯ অধ্যায়, ভূমিথণ্ড ৪০ অ, উত্তরথণ্ড ২৬, ব্রহ্মধণ্ড 
২৪, ক্রিয়াষোগদার ২০; ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ ২১৮ অ? বৃহন্নারদীয় পুরাণ ১১-১২ 

অ) গরুড়পুরাণ ৭১৭ অ?) কৃর্মপুরাণ ৩২৪ অ7 মত্স্তপুরাণ ২৬১ অধ্যায়; 
স্কন্দপুরাণ কুমারি কাঁখণ্ড ২ অধ্যায়, ব্রহ্মখণ্ড উত্তরভাগ ১৪ অ ইত্যাদি দ্রষ্টবা। 

মাঘ নিরা মিষে-_- 

তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃন্ানং বিধায়তে। 
হবিষ্াং ব্র্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতক-নাশনম্ ॥ 

--পদ্মপুরাণ। 

সিতল-_শীতল-ফলমুলার্দি শীতল সামগ্রীর প্রাভাতিক বৈকালিক ব৷ সান্ধ্য লঘু 
নৈবেগ্। 

ফাণ্ড দোলে--১৩৩২ সালের দ্বিতীয় থণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রায় বাহাদুর 

যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধির “দোলযাত্রার উৎপত্তি”, ড1078988%7 0০11929 

112585109এ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ মহাশয়ের দোল ও হোলি 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ, 1106 4001010])0105108%1 ০01091 0£ 73090010%7 1924---1701) 

ড996158] 177 11695819. 9 0161)69) টব 0:90079, 13088 200. 0:019191:00% 

এবং মদ্র চিত দোলযাত্রা প্রবন্ধ (মাসিক বন্থমতী ১৩৩৪ ) দ্রষ্টব্য । 

কৃষ্ণের চরিত--যেহেতু হোলি দোল কৃষ্ণেরই উৎসব। 

অতিরিক্ত 

হাঁমার--স০ মরার, হি অশ্বার-মরাই, গোলা। স-স্বস্াগার ১ বাণ খামার । 
পিচকারী-_-পিচ শব্ধ করে যে; অথবা পিঞ্জ ( রঞ্রন ) কারাী। 

পাখয়াজ-_-স০ পক্ষ+ আতোগ্ি ১ পাথ+আওজ্জ ১৯ পাখাওজ ১ পাখোয়াজ। ফা 

পাখ-আওয়াজ। যে যন্ত্রের ছুই ধার হইতে আওয়াজ হয়। 



শীমন্তের বিদায় প্রার্থনায় সিংহল-রাজ-পরিবারের আপত্তি ৮৬৯ 

শ্রীমন্তের বিদায় প্রার্থনায় সিংহল-রাজ-পরিবারের 
আপত্তি (৯৩৭--১৪৪ পৃষ্ঠা ) 

৯৩৮ পৃষ্টা 

খসাইল- স- শ্খল ১৯ স্খ- ৯ খস? 

কালিন্টীর ধার--চক্ষুর কজঙ্জল ধৌত করিয়া অশ্রুধারা কালী-নদীর রূপ ধারণ 
করিয়াছে ; অথবা, শিবের বিরহ-সন্তাপে যে নদী কালী হইয়! গিয়াছিল তাহারই 

তুল্য বিরহ-সম্তপ্ত। অশ্রুধার|। 

সেয়ান টাটি-_সঙ্ঞান ধৃষট। 

৯৪০ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 
বেট্যা-_বাটিয়, বণ্টন বা বিভাগ করিয়া। 

জামাত! ভাগিনা যম-_ 

যম স্ামাই ভাগ্ন!। 

তিন নয় আপন! ॥--প্রবচন। 

জামাতা জঠরং জায়। জাতবেদ। জলাশয়াঃ | 

পুরিত! নৈব পৃথ্যস্তে এতে তু পঞ্চহূর্ভরাঃ ॥-_উদ্ভুট। 

৯৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

মা 

মাত! যস্ত গৃহে নাস্তি ভার্ধ্য। চাপ্রিয়বাদিনী। 

অরণ্যং তেন গন্তব্যং বথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥--চাণকা। 

৯৪৩ পৃষ্ঠার পাঠাস্তর 
বোল কাট কাট-_-ষে কথা মর্শস্থানে কাটিয়া বসে, অথব1 যাহ! কাঠের ন্যায় নীরস 

কর্কশ। 

ছটা-_-কথা-পরম্পরা, কথার পর কথ! । 
খোটা__বধূর বাপ-মাফের দোষ উপলক্ষ্য করিয়া! বধূকে বাক্যঘন্ত্রণ। দেওয়! স্গ্রাচীন 

প্রথা । 

৮৯৫ 



৮৭৩ ও কবিকঙ্কণ-চণ্জী 

ধনপতি ও শালবানের কথোপকথন 
( ৯৪৫-_৯৪১ পৃষ্ঠা ) 

৯৪৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ধুতুর!-কুন্ম-_ ধুতুরার মধু মন্ততাঁজনক্। ধুতুরার এক নাম উন্মত্তক-পুষ্প। 
_স্কন্দপুরাগ, রেবাখণড। 

৯৪৬ পৃষ্ঠা | 

কেবল করিল বিষ পান-_বিষ পান করিলে যেমন নিজেই নিজের সর্বনাশ কর] হয়? 

তেমনি তোমাকে কষ্ট দিয়া আমি নিজের সর্বনাশের হেতু হইয়াছি। 

৯৪৭ পুষ্ঠ। 

নিজ পাঁজি করিয়! প্রমাণ-_-তোমার নিজের ছিসাব অনুসারে ; আমর! তোমার কতো 

ধন লুঠন করিয়াছি তাহার হিসাব আমাদেরও আছে, কিন্তু তুমি যাহা বলিবে 
আমর] তাহাই মানিয়া লইব। 

বামাপতি--বামপর্থী । ৬২৮ পৃষ্ঠার টীকা! দ্রষ্টব্য | 

৯৪৮ পষ্ঠা 

জন্ু-যেন না। তু £-- 

মিনতি করবি ছুতি ন ধরবি পায়। 

মান-গরব ধন জনি মিটি যায় ॥__বিস্তাপতি। 

ও তিন আখর মনে জনি রাখসি 

সপনে করসি জনি সঙ্গ ।- গোবিন্দদাস। 

৯৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
তিমির নাশয়ে বাছার দস্তপংক্তিগুলি--তু ২ 

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং 
দংঘ্া-মযুখৈঃ শকলানি কৃু্ববন্ 
ভূয়ঃ স তৃতেশ্বর-পার্ববর্তী 

কিঞ্চদ্ বিহস্তার্থপতিং বভাফে ।-_-রঘুবংশ ২৪৩৬ 

৯৪৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
হাকান্দ--হাহাকার করিয়। ক্রন্দন, অথবা আক্রন্দ । 



বর-কন্ঠার সহিত ধনপতির স্বদেশ-যাত্রা ৮৭১ 

বর-কম্যার বিদায় (৯৪৯__৯৫১ পৃষ্ঠ। ) 
৪৯৪ পৃষ্ঠা 

কৌতুকে যৌতুক দেয় যত্েক যুবতী-__তুঃ__ 
কৌতুকে যৌতুক দেয় সবে রত্বধন।__কৃত্তিবাস, আদিকাও। 

৯৫০ পৃষ্ঠা 

দক্ষিণাব্রত শঙ্খ-_চণ্ভীমঙ্গল-বোধিনী ৰ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সোনা-ধাও1 ন্বর্ণমগ্িত। 

দর্ববা-ধান-ূর্ববা ও ধাগ্ত দিয়া আশীর্বাদ করার তাৎপর্য ও দুর্ববাদানের মন্ত্র চণ্ডীমঙ্গল- 

বোধিনী প্রথমভাগে ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ধান্তদানের বৈদিক মন্ত্র এই-_ 

ধান্টমসি ধিন্ুহি দেবান, ধিনুহি যজ্ঞং, ধিনুহি য্ঞপতিং, ধিনুছি মাং যজ্ঞ্চ। 

ও ধানাবস্তং করস্তিণম্ অপৃপবস্তম উকৃথিনম্। ইন্ত্র প্রাতর্ জুষস্ব নঃ। 

৯৫১ পুষ্ট 

রত্বমালার তীরে-_ শাস্ত্রের নির্দেশ-_উদকান্তং সুহৃজ্জনং গচ্ছেৎ। 

বর-কম্যার সহিত ধনপতির ত্বদেশ-যাত্রা 

(৯৫২-_-৯৫৬ পৃষ্ঠা ) 
৯৫২ পৃষ্টা 

মাতা কান্দ্া! কেন মর- তুলনীয় ছেলে-তুলানো গ্রাম্য ছড়া__ 

দোল দোল ছুলুনি 

রাঙা! মাথায় চিরুণী। 

বর আস্বে যখনি 

নিয়ে যাবে তখনি ॥ 

কেদে কেনো মরো ? 

আপনি বুঝিয়। দেখো 

কার ঘর করে1? 



৮ন২ কবিকঙ্কণ-৮গী 

৯৫৩ পৃষ্ঠা 

অগন্ত্য-_-কালের অন্থরগণ সমুদ্রগর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া দেবতাদিগের উপর উপদ্রব 

করিত; কিন্তু দেবতার! সমুদ্রগর্ভে যাইতে ন1 পারার অন্থরদিগকে বিনাশ 

করিতে পারিত না । দেবতাদের অনুরোধে অগন্ডয সমুদ্র পান করিয়া শু 

করেন।-স্বনপুরাণ প্রভাপথণ্ড ৩৪৬, নাগরখণ্ড ৩৫। 

অগন্তা মিত্রাবরুণ-নন্দন।-_নাগরথও্ ১০৩।৪২। 

৯৫৪ পৃষ্ঠা 
হারমাদ ও ফিরাঙ্গি--ধনপতি ও শ্রমন্তের সিংহলে আপগিবার পথের বিবরণের 

পুনরুক্তি। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 

ধনপতির বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি (৯৫৮-_৯৬১ পৃষ্ঠা । 
চণ্তীর ক্ষমতার সংক্ষিপ্রসার শ্রীমস্তের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে-_ 

অসাধ্যসাধিনী মাতা তোমার চরণ। 

যরিলে বাহড়ে হারাইলে পায় ধন ॥ 

সন্কটে তারিলে মাতা সাধিলে সম্মান । 

ভাগীরঘীর তট বর্ণন €৯৬২-_৯৬৩ পৃষ্ঠা ) 
৯৬২ পৃষ্ঠ 

দিন যায় কল্প কল্প--এক এক দিন কল্প সমান দীর্ঘ অনুমান হইতেছে। কল্প-ব্রহ্ধার 

এক দিন, দেবতার ২০০০ যুগ অথাৎ ২৪০০০ বৎসর ; মানুষের ৪৩২*০০০০০০ 

বৎসরে এক কল্প। 

কুচিনান__চন্দননগরের নিকট। 

হাঁলিসহর---জিবেণীর পরপারে, কাচড়াপাড়ার কাঞ্ছে। 



খ্দেশে আগমন ঈ৭৩ 

৯৬৩ পৃষ্ঠা 

কোওগুর-নগর--বর্তমান কোন্নগর | 

কোদালিয়া--বারুইপুরের নিকট এক কোদালিয়া আছে। কিন্তু এ কোদালিয়া 

ভাগীরথীর তীরে ভ্রিবেণী ও গুপ্তিপাড়ার মধ্যে কোথাও হইবে। 

৯৬ পৃষ্ঠার পাঠীস্তর 

উরথিবার--স০ উত্তরণ ১৯ হিণ উত্তর্না। নামাইয় আনিবার, বরণ করিবার । প্রঃ-_ 

নিকেতনে পুত্রবধূ উ্বানিল রঙ্গে । 

__মাণিক গাঙ্ুলী ১৭৮ পালার ৮* পংস্তি। 

বর উরথিয়্া দতে চলিল! আলয় ।-_চৈতন্তমঙ্গল | 

স্বদেশে আগমন (৯৬৪-_১৬৮ পৃষ্ঠ। ) 

৯৬৪ পৃষ্ঠা 

মজগলিতে _ মঙ্গলাচারে বরণ করিয়া লইতে। 

৯৬৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

ফ্রব পুত্র-_গ্রব যেষন তপন্তার বলে পিতা-মাতাকে উত্তম পদ দিয়াছিলেন তেমনি? 

অথবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পু্র। 

দাছ-_সণ ছক্র ৯ প্রাণ দদ্দ. ১ দাছ, দাউদ, দাইদ, দাদ। 

৯৬৭ পৃষ্ঠা 

জোরি-_ফা০ জোর সশক্তি। অবরোধবামিনীর বাহির হইবার শক্তি নাই? সথীর 

আহ্বানে চঞ্চল হইয়া সে গবাক্ষে চঞ্চল চক্ষু প্রয়োগ করিতেছে। 



৮৭৪. কবিকস্কণ-চণ্তী 

পিতাপুত্রে রাজ-সকাশে গমন (৯৩৯--৯৭১ পৃষ্ঠা ) 
৯৬৯ পৃষ্টা 

জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাই স্থল-_-ইহ1 কবিকম্কণের প্রত্যক্ষজ্ঞানের অথবা কিংবদস্তী- 

লব্ধ জ্ঞানের কথা? | 

৯৭০ পৃষ্টা 

নবরদ্ব__রাজার সভাসদ্ নয় জন। বিক্রমাঁদিত্যের সভায় নবরত্ধ ছিলেন; তদমুকরণে 

সমাট আকবরও নওরতন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

সদা-_-ফা০ সওদা ₹ ক্রয়-বিক্রয়। 

উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব 

(৯৭১-_৯৭৪ পৃষ্ঠা ) 
৯৭১ পৃষ্ঠা 

ঢাক! ধার।। দেশী শষ; স” পক ধাতু নাশনে ১ ধাক। ৯ ঢাক? 

৯৭৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 
নিশাপতি-_রাত্রির পাঁগীরা ওয়ালা, কোটাল। 
আকাঁড়ি-_--স” আক্রোড় বা! আকর্ষণ। সণ কাণ্ড ৯ কাড়ি-স্তপ) আকাড়িস্" 

স্তপ করিয়া। 

গাদি-_স” গাধ ধাতু গ্রন্থনে। স্ত,প? রাঁশি। 
ভগ্নপাইক-__আহত পদাতিক বা রণে ভঙ্গ দিয় পঙ্গাতক পদাতিক । বাংল রামার়ণে 

এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ । 

গলাতে কুঠার-_চণ্ডীমঙগল-বো ধনী প্রথম খণ্ডের ৫৪৯ পৃ! দ্রষ্টব্য । 



ধনপতির হুরগৌরী দর্শন ৮৭৫ 

ধনপতির হরগৌরী দর্শন (৯৭৯_৯৮২ পৃষ্ঠা ) 
হরগৌরী-_-শৈব ও শাক্ত ধর্খের বিরোধের সমন্বর এই অর্ধনারীশ্বর হরগৌরী মৃত্তির 

পরিকল্পনা | মতস্তপূরাণ ২৬০।১-১০, কালিকাপুরাণ 8৪, ৪৫ অধ্যায়, ব্রদ্ধ- 

বৈবর্তপুবাণ প্ররতিথণ্ড ১৮, লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ৯৯ অধ্যায়, কৃম্ধ পুরাণ পূর্ববভাগ 

১১ অধ্যায়, স্বন্দপুরাণ কুমারিকাখণ্ড ২৯ অধ্যায় প্রভৃতিতে হরগোরীর বর্ণন! 

আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ হরগৌরী-ুস্তির দার্শনিক ব্যাখ) দিয়াছেন-_ 

যোগেনাত্ম। তৃষ্টিবিধো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। 
পুমাংশ্চ দক্ষিণাদ্ধীঞগ্জে। বানাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্থৃতঃ ॥ 

ধষ্দমতের বিরোধ সময় করিবার চেষ্টায় এইরূপ আরে! যুগল মুর্তি পরিকল্পিত 

হইয়াছে-_হুরিহর, কৃষ্ণকালী। 

৯৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

অল্িকেশ-_কুঞ্চিত কুগুলাকৃতি অলক। 

৪৯৮০ পৃষ্টা 

একতন্ুু মহেশ পার্বতী--কবিকন্কণ ধনপত্তির মর্ধ্যাদ! রক্ষা! করিয়াছেন--ধনপতি 

চণ্ডীর শক্তিতে পরাজিত হইয়া নহে, নিজের মনের ধর্ম্মসমন্বয়ের .বোধ হইতে 

চণ্তীকে ছরেরই রূপান্তর বলিয়! স্বীকার করিলেন। মনসার প্রতিদ্বন্ী টাদ 

সদ্দাগর কিন্ত প্রকারাত্তরে মনসার কাছে পরাজয় ত্বীকার করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। 

৯৮১ পৃষ্ঠা 

চর্ম্মচক্ষে__ চ্মমচক্ষু ছাঁড়। সেকালে যন্তরক্ষু ছিল না, কিন্তু ধ্যানচক্ষু, মানসচক্ষু ছিল। 
বিসর্জন- _পৃজার ১৮ অথবা ৩৬ প্রকার উপচারের শেষ হইল বিসর্জন-_ 

আসনং স্বাগহং পাগ্ম্ অর্থ্যম আচমনীয়কম্। 

ন্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ তৃষণানি চ সর্বশঃ ॥ 
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপম্ অন্নঞ্চ দর্পণম্। 
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কার-বিসঙ্জনে ॥-_তন্ত্রসার | 

দস্তকাষ্-প্রদানঞ্চ ততে! দেব-বিসর্জানম্। 

উপচার! ইমে জ্ঞেয়াঃ যট্ত্রিংশৎ সুরপুজনে ॥-_একাদশীত্ব 



ঈদ কবিকম্কণ-চণ্তী 

৯৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

শ্রীহরি দেবা--এখানেও ধর্ধসমন্বয়। চণ্ডীর পুজায় যার ভক্তি আসে না তার 
হুরিভক্তিও হইবার নয়। 

মুকুন্দ-_মুকং (মুক্তিং) দদাতি ষঃ সঃ। যুকুন্দ-বিষুধ। এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 

কবিকম্কণ। দ্ধযর্থ, শ্লেষ। 

নীরাজিত-_নিরা'জিত » পূজিত । 

৯৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

লোচনের ফুল-__চক্ষের ছানি। 

সপত্বী-দর্শনে স্ুশীলার অভিমান 
(৯৮২--৯৮৩ পৃষ্ঠা) 

৯৮২ পৃষ্ঠা 

ঘাটি--ঘাট আগ্লায় যে, ঘাটিয়াল € ঘট্পাল। 

আছিড়ি__-স- আখেটিক ৯ আহেড়িঅ ৯ আহেড়ি, আহিড়ি-ব্যাধ। 
দীঠ__দৃষ্টি ৯ দিট্ঠি ৯ দিঠি ৯ দিঠ। | 
মিঠ বৈদিক মৃষ্ট ৯ পণ মিষ্ট ৯ মিট্ঠ ৯ মিঠ। 
থাকার-_ফাণ খাক্সার (- তুচ্ছ, সামান্ত) 1)0019 ) ৯ খাক্ষার ৯ খাখার, খাকার 

নিন্দা) গ্লানি । সণ ক্রেঙ্কার-গল! খাখারি, কাশির শব ১৯ টিটকারী, 

বিজ্ঞরপ। স০ ক্ষয়কার-সর্বনাশ। 

৯৮৩ পৃষ্ঠা 

কুর্ের গ্রী বা-তুঃ--- 

দস্তী-দত্ত দেখ যেন মুকাবার নয়। 

মহৎ জনের কথ! সেই মত হয় ॥ 



চণ্তীর বরে ধনপতির সুন্দর রূপ প্রাপ্তি ৮৭৭ 

নীচের বচন টলে সত্য মিথ্যা কিবা । 
নিশ্বরে ( নিঃসরে ) প্রবেশে যেন কচ্ছপের গ্রীবা ॥ 

-মাঁণিক গাঙ্ুলী ১১২ পালা ৮৭-৯০ পংস্তি 
কুঞ্জরের দস্ত--তুঃ-- 

মরদ-কী বাত ওর হাখী-কে দত 
যে! নিকৃল! সো নিকৃল! ! 

পাহারা "৯. ০ « প্রারাধার 

রে 
£ 

জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুক-দান 
(৯৮৪-__৯৮৫ পৃষ্ঠা ) 

৯৮৫ পৃষ্ঠা 

হাথ-সান-_হাতের ইঙ্গিত, হাতছানি । ফা সয়ন্, সৎ শাণী--ইঙ্গিত। 
দেবীর রোষ-_চগ্ডীর আবার অভিমান প্রকাশ করাও আছে! 
মুট-সীমা-_মুড়তার সীমায় উপনীত, চরম সূঢ়। 

চণ্ডতীর বরে ধনপতির সুন্দর বূপ প্রাপ্তি 
(৯৮৬--৯৮৭ পৃষ্ঠা ) 

তুমি কিনা জান পতিব্তার ধরম-_যেহেতু চণ্ডীই সতী, পতিব্রতাশিরোমণি, সেই 

হেতু পাতিব্রত্যের বিষয় তাঁর সম্যক্ জ্ঞাত। 

পালি-_স০ পর্য্যায় ১ প্রা” পল্লায় ৯ পালা, পালি। 

পার।--সণ প্রায়; ৯ অদ্ধতৎসমরূপ পরাঅ ১ ও০ পরা, বাণ পার!। 

হাত্য। দাছ-স্ছাতীর গায়ের দাদের তুল্য প্রকাও দাদ। 

৬ 



৮৭৮ কবিকম্কণ-চণ্তী 

৯৮৭ পৃষ্ঠা | 

সদাগর......মদন--চণ্ডীর কপাতে বিপদ রোগ শোক কুরূপতা নিধ্নত! নব দূর য় 

ইহা প্রতিপন্ন হইয়া! গেল। অতএব সকলে চণ্ডীর পুজা! করো ! 

জগন্নাথ রার়-_খুব সম্ভব রাজ রঘুনাথ রায়ের পুত্র। 

অফটমঙ্গল। ( ৯৮৭-__৯১২ পৃষ্ঠা ) 
৯৮৭ পৃষ্ঠ। 

অষ্টমঙ্গলা-__আট দিন ধরিয়। যে গান হইল তাহার সংক্ষিপ্ত সার ও ফলশ্রুতি। 

পাঁষণ্ড-_বেদবিরোধী-_ 

পালনাচ্ চ ত্রয়ীধন্মঃ পাঁশব্দেন নিগগ্তে | 

ষওয়ন্তি তু তং যম্মাৎ পাষপ্তাস্ তেন কীত্তিতাঃ ॥ 

ইহ1 হইতে সদাচারব্রষ্ট, পামর । অথবা, পাপ সন্ দান করে যে সে পাষপ্ড। 
এখানে পাষও-শিববিরোধী । 

৯৮৮ পৃষ্ঠা 

কাকুর্বাণী_-দৈন্তোক্তি। ভিন্ন-কধবনির্ ধীরৈঃ কাকুর ইত্যভিধীয়তে। কাকুতি- 

মিনতি-পুর্ণ বাক্য । 

৯৮৯ পৃষ্ঠা 

উপধাম-_দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় শরীর! ধামে দেহে গৃহে রশ্মো স্থানে জন্স-প্রভাবয়োঃ 

--মেদিনী 

৯৯১ পৃষ্ঠা 

কৈতব--কিং তব পণম্?--এই কথ৷ জুয়ার আভ্ডায় দ্যুতক্রীড়ায় যে জিজ্ঞাসা করে 
সেকিতব-জুয়াড়ি। কিতবের ভাব কৈতব-জুয়াচুরি, মিথ্যা, প্রতারণা। 

বাদের শ্বসার-_বিবাদ মীমাংস1, ঝগড়া মিটমাট। 



কলির দোষকীর্ততন ৮৭৯ 

কলির দোষকীর্ততন ( ৯৯২-_-৯৯৩ পৃষ্ঠা) 
কলির দোষ--বৃহনারঘীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক হইতে কলিদোষ বর্ণিত 

হইয়াছে। তাহারই সংক্ষেপ আভাস কবিকন্কণ দিয়াছেন। কলির বিবরণ 

আরও অনেক পুরাণে আছে,-_পন্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৬৯ অধ্যায়, বিষুপুরাণ 

৬1১ঃ দেবীভাগবত ৯1৮, গরুড়পুরাণ ২৭৬, কৃর্পুরাণ ২৯ ও ১৪৯ অধ্যায় 
হ্নপুরাণ প্রভাসথণ্ড বন্ত্রাপথমাহাত্ব্য ১৮, হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব ১৯৩ অধ্যায় 
ইত্যাদি । 

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ২০ বৎসর পরে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুদিন হইতে কলিধুগ আরম্ত। 
তখন সপ্তধি মঘ! ছাড়িয়া পূর্বাধাঢ়! নক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হয়। তখন মহাপন্ন 

নন্দের রাজত্বকাল ।--1১872169£। 

অন্ধ......রাজধশ্মপরায়ণ--অন্ধের রাজা হওয়া! নিষেধ ; এই জন্ত ধৃতরাষ্্র রাজা হইতে 
পান নাই। 

উরু গুরু--মহ! বা শ্রেষ্ঠ গুরু। 

বর্ণস্বিজ-_বর্ণ-ব্রাহ্গণেরা! পুর্ববে বৌদ্ধ মঠপতি ছিল? সেইপ্রন্ত তাহার! হীন বলিয়া 
গণ্য। চণ্তীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম থণ্ডের ৫১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

বৃখ! মাংস" 

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিনং হস্তি যো নরঃ। 

মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোইপি তদ্ভোজী লক্ষ-বর্ষকম্ ॥ 

- ত্রহ্ধবৈব্তপুরাণ প্রকৃতিথণ্ডে ২৭ অধ্যায়। 

নণচ্ঠাদ্ অবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোইনাপদি দ্বিজঃ | 

যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ ॥ 
ন ত্বেব তু বৃথা হস্বং পশুম্ ইচ্ছেৎ কদদাচন। 
বৃথা-পশ্তত্বঃ প্রাপ্রোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি ॥__মন্ুসংহিতা ৫৩৩, ৩৪ । 

নার্চিতং বৃথা মাংসঞ্চ।_ বিষুসংহিতা ৫১ অধ্যায়। 

শ্রান্ধে দেবান্ পিতুন্ প্রা্চ থাদন্ মাংসং ন দোষভাক্। 

__গরুড়পুরাণ ৯৬ অধ্যায়। 

দেবান্ পিতুন্ অর্চয়িত্ব! খাদন্ মাংসং ন ছুষ্যতি।-_সন্থুদংহিতা! ৫। 

দেবান্ পিতুন্ সমভ্যচ্চ7 খাদন্ মাংসং ন দোৌবভাক্। 

_-যীজ্ঞবন্ধ্য-সংহিত| । 



৮৮৫ কবিকন্কণ-চণ্ডা 

৯৯৪ পৃষ্ঠা 

বেচিৰে লবণ গব্য--এইসব দ্রব্য বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের পাতিত্য দোষ ঘটে-__ 

লোহকশ্ম তথ! রত্ুং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্। 

বাণিজ্যং কষিকর্দাণি বৈশ্যবৃত্তির্ উদ্াহৃত! ॥ 

লব্পং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং দ্বতং পয়ঃ। 
ন ছষোচ, ছুদ্র জাতীনাং কুর্ধযাৎ সর্ববস্ত বিক্রুয়ম্॥ 

--পরাশরসংহিতা ১ অধ্যায় 

নাশ্রয়েচ, ছুড্রবৃত্তিস্ত অত্যাপ্াপি বৈ দ্বিজঃ। 

যগ্ঠাশ্রয়েদ্ দ্বিজে। মুঢ়ঃ স চাগ্ডাল ইতি ন্থৃতঃ ॥ 
_ বৃহননারদীয়পুরাণ ২২ অধ্যায়। 

সগ্ঠঃ পততি মাঁংসেন লাঙ্ষয়৷ লবণেন চ। 

ত্রযহণ শৃদ্রে! ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥ 

_অভ্রিসংহিতা ১ম অধ্যায় । মনুনংহিত! ৮।৯২। 

মাংদ-লবণ-লাক্ষা-ক্ষীর-লৌহ-বিক্রম্ী চান্দ্রায়ণং কৃর্যযাৎ। 

--বিষ্ঃসংহিতা ৫৪ অধ্যায়। 
যাজ্ঞবন্থ্যসংহিতা! ৩য় অধ্যায়ের ৩৬-৪০ শ্লোক প্রষ্টব্য। 

ব্রাহ্মণ! যে। ছুরাচারে। রস-লাক্ষাদি-বিক্রয়ী। 
বিক্রীণাতি চ গাং মূঢো ধনলোৌভেন মোহিতঃ ॥ 
নট শব 5 

তৎপাপং মম বৈ ভূয়াদ বিমুখাশ্চেদ্ ভবাম্যহম্ ॥ 

--পদ্মপুরাণ পাতালখথণ্ডে ১৯১২৫, হনুমানের শপথ । 

ছুই তিন জাত্যে ঘর-অসবর্ণ বিবাহ করিগ্না ও মেসে থাকিয়!। 

যার ধন সেই কুলজন-_-ধনে নিষ্কুলীনাঃ কুলীন। ভবস্তি ।--উদ্তট শ্লোক। 

৯৯৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ও পাঠান্তর 

অযাজ্য---জা তিকর্দুষ্ট, বক্তক্রিয়ার অযোগ্য, অধঞ্জনীয় ব্যক্তি। 
যজমান--যজ ( পুজা ) করে যে, যজ্ঞকর্তী । 

নৃপতি লইবে ধন-_মনুসংহিত।৷ ৭ম অধ্যায়ে রাজধশ্ম ভরষ্টব্য। “কোনো-প্রকারে 
প্রজাবর্গের মূলধনের অণুষাত্রও ক্ষতি না হয় এরূপ ভাবে জলৌকার শোণিত- 

পানের স্টায়ঃ বসের দুপ্ধপানের স্তায় এবং শ্রমরের মধুপানের স্তায়, অল্পে অল্লে 



গজেন্দ্র-মোক্ষণ ও অজামিলের মুক্তি ৮৮১ 

প্রজাবর্গের নিকট হইতে বাধিক কর গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য ।”-_মনুসংহিতা 

৭১২৯, বঙ্গবাসীর অনুবাদ । 

৯৯৫ পৃষ্ঠা 

দ্বিজ খাবে মত্ন্ত মাংস-- 

যে হস্ত মাংসম্ অশ্লাতি স তন্ মাংসাঁদ টচ্যতে। 

মত্ম্তাদঃ সর্বম।ংসাদস্ তণ্মান্ মতস্তান্ বিবর্জয়ে ॥ 

__মনুসংহিতা ৫ অধ্যায় ১৫ শ্লোক। 
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোহপি তশ্ম(ন্ মত্ভ্তং পরি ত্যজেৎ। 

_ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১০৫ অধ্যায়। 

মন ও পুরাণকারের! নিষেধ-সংযত বিধি দ্বারা মাংসভক্ষণ অনুমোদন 

করিয়াছেন। ১৩৩০ সালের প্রতিভা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র ভারতীভূষণ 

কর্তৃক লিখিঙ প্রাচীন ভারতে মাংসাহার প্রবন্ধা লী দ্রষ্টব্য । মহাভারত অন্ু- 

শাসম পর্ব ১১৪ অধ্যায়, স্বন্দপুরাণ প্রভাসথণও্ড ২৯ অ; লাগরখণ্ড ১৯ ও ২২৫ অঃ 

হরিবংশ বিষুৎপর্ব্ব ৭৩ সধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

কলির গুণকীর্ভন (৯৯৬__৯৯৭ পৃষ্ঠা) 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮ অধ্যায়েই কলিগুণও কীর্তিত হইয়াছে। 

গজেন্দ্র-মোক্ষণ ও অজামিলের মুক্তি 

(৯৯৭-_-৯৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) 
গজেঞ্জমোক্ষণ_-ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২-৪ অধ্যার, বামনপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি । 

অজামিল-__ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১/১৯-৩২ শ্লোক ও ২২০-২৩ শ্লোক অবলম্বনে লিখিত 



৮৮২ কবিকস্কণ-চণ্তী 

৯৯৮ পৃষ্টা 

জানং দেবাচ্চনং ধ্যানং ধারণ! নিয়মো যমঃ। 

প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ ছরিনামসমং ন চ॥ 

-_পল্মপুরাণ উত্তরথণ্ড ৯৮ অধ্যায়। 

হরের্ নাম হরের্ নাম হরের্ নামৈব কেবলম্। 
কলৌ নান্তেব নাস্তেব নাম্তেব গতির্ অন্তথা।॥ 

_ বৃহন্বারদীয়পুরাণ ; হরিভক্তিবিলাস। 

সর্বশক্তিময়ং তন্ত্র হরিনাম তপোধন।-_রাধাতন্ত্র। 

নাম__ 

হরিনামের মাহীত্য-কথন ( ৯৯৯--১০০১ পৃষ্ঠা) 
৯৯৯ পৃষ্ঠা 

লোচন শ্রবণে--শোন। কথায় ও দেখ ব্যাপারে বনু পার্থকা। 

১০০৩ পৃনা 

দক্ষিণ প্রয়াগ-_ত্রিবেণী। 

সপ্ত খধি__সগুগ্রাম শবের টাক! ডরষ্টব্য। 

পশ্চিম-প্রয়াগ- এলাহাবাঁদ। 

সর্বতীর্থস্থান সম হরি সঙ্কীর্ভন-_ 

তাত্রৈব গল্গ| যমুনা! চ তত্র 
গোদাবরী তত্র সরন্বতী চ। 

সর্বাণি তীর্থানি বস্তি গুত্র 

যন্ত্রাচ্যতোদা র-কথা-প্রসঙ্গঃ ॥ 

এই মালার উপাখ্যানটি যে কোন্ পুরাণে আছে তাহ! আমি আজ পর্যন্ত 
খুঁজিয়া পাই নাই। 



স্বর্গ-গমন ৮৮৩ 

স্বর্স-গমন ( ১০০১--১০০৪ পৃষ্ঠা ) 

১০০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

চারিজনা--খুঞ্লনা, শ্রীমস্ত, সুশীলা ও জয়াবতী এই চার জনেই শাপত্রষ্ট।- খুল্পনা 

রত্ুমালা অগ্লর। ; শ্রীমস্ত-মালাধর গন্ধর্ব ; স্থশীলা ও জয়াবতী -মালাধরের 

দুই স্ত্রী। 
পৃথু-ধাহার ছুহিতা বলিয়! ধরণীর নাম পৃথিবী। ত্রেত৷ যুগে হুর্যযবংশীয় বে" রাজার 

পুত্র, অঙ্গ দেশের রাজ! ।-_ 

পৃথোর পীমাং পৃথিবীং ভাধ্যাং পূর্বববিদে। বিদুঃ। 

দুহিত্ত্বম্ অন্ুপ্রাপ্তা দেবী পৃথথী তথোচ্যতে ।-_পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড 
২৯ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি; বামনপুরাণ ১৮২ অধ্যায়, 

মতস্কপুরাণ ২৮ অধ্যায়। 

পুরুরবা__খথেদে পুরুরবার উপাখ্যান আছে অতএব ইনি প্রাচীন রাঁজা। মত্ত 

পুরাণ ২৪ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ ১*, ১০১১ হরিবংশ প্রভৃতিতেও এর 
উপাখ্যান আছে। 

গাধি__বিশ্বামিত্রের পিতা, চন্দ্রবংশীয় কুশিকরা জপুত্র, কান্তকুজ দেশের রাঁজা। 
মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্বন্দপুরাণ ইত্যাদি। 

ৰংস-_ প্রতর্দনের পুত্র অথবা কৌশাম্বীর রাজ! উদয়ন, তাহার মছিষীর নাম বাসবদত্বা 

উদয়নের উল্লেখ কালিদাস রঘুবংশে করিয়াছেন এবং বাসবদত্বার আখ্যায়িক! 

লইয়! ভাস ও স্ুবন্ধু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৎসরাজ উদয়ন বোধ 

হয় বুহ্ধদেবের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্বববন্তী ছিলেন। 
ভরত-_চণ্তীমঙ্গলবোধিনী প্রথম খণ্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষ শব্দের টীকা উষ্টব্য। 

ভারতবর্ষকে নাম-দাতা রাজ! আমীধের পুত্র অথবা ছ্ষ্যন্তের পুত্র ভরত, কিংবা 

জড়ভরত, বা রামচন্দ্রের ভাতা ভরত। 

দিলীপ--নুরধ্য বংশীয় রাজা অংশুমানের পুত্র; ইহার পুত্রের নাম রঘু।__রঘুাং*। 

রামায়ণে ইনি ভগীরথের পিত।। 
অরবিদা-? 

দশরথ-_দশরথ-জাঁতক ও রামায়ণ দ্রষ্টব্য । 



৮৮৪ কবিকঙ্কণ-ণ্তী 

১০০৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

প্রিয়ব্রত-_ 

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনো; স্বায়ভূবস্ত তু 
দ্র পুত্রো স্থমহাবীধ্যো ধর্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥ 

_-অগ্নিপুরাণ ও বিষুপুরাণ । 

বেণ--অঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ বেদাচার-বিরোধী রাজা । ব্রাক্ষণের! তাকে বধ করেন। 
তার পুত্র পৃথু। পদ্মপুরাণ ভূমিথণ্ড ৩৭-৩৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে বেণ জৈনধর্ম 

গ্রহণ করাতে ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণের! তাহাকে হত্যা করেন। 

সি্ধু-রাজা; ইহারই নামে সিন্ধুদেশ ও সিন্ধু নদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
যষাতি--রাজ৷ নহুষের পুত্র, ষছু পুরু প্রভৃতির পিত। | যষাতির উপাখ্যান জন্ত দ্রষ্টব্য-- 

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৭৬-_-৯৩ অধ্যায়, উদ্ধোগপর্ব ১২১ অ; ভ্রোণপর্ব ৬১ অ; 

লিগপুরাণ পূর্বভাগ ৬৭ অধ্যায়; বামনপুরাণ ২৪ অধ্যায়; বিষুওপুরাণ ৪1১০) 

ভাগবত ৯ম স্বন্ধ; পদ্মপুরাণ ভূষিখণ্ড ৬৪ ইত্যাদি; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ১২) 
হরিবংশ ইত্যাদি । 

শাত্তছ্-_ প্রসিদ্ধ রাজা, গঞ্গা-দেবীর স্বামী, ভীম্মদেবের পিতা।_ মহাভারত, হরিবংশ 

ইত্যাদি! 

১০০৩ পৃষ্ঠা 

অর্জুৰ-_তৃতীয় পাব ও কার্ভনীর্ষ্য।জ্জুন সহত্রবাহু।--মহাভারত ও পুরাণ। 
খট্রাঙ্গ-_হু্ধ্যবংশীয় রাজা; এরই অপর নাম দিলীপ। 
রু-- প্রসিদ্ধ ুর্য্যবংশীয় রাঁজা, নিজ নামে বংশ-প্রতিষ্ঠাত| ।-_রানায়ণ ও পুরাণ। 

নহুষ__যযাতির পিতা । 

নমুচি__কশ্তপের ওরসে ও দন্ুর গর্ভে জাত দানব? শুস্ত-নিশুপ্তের কনিষ্ঠ সহোঁদর। 
ইন্দ্র ইহাকে বধ করেন। 

মৌতি--ফাণ দৌত-মৃত্যু। 



যমদূতগণের অভিযোগ ৮৮৫ 

যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ (১০০৪-_-১০০৫ পৃষ্ঠা!) 
১০০৪ পৃষ্ঠা 

পদ্ধতি--পথ। 

পসারিয়া__ প্রসারিয়া, প্রসারিত করিয়া। প্রাকৃত-গ্রভাবে গ্রাথমিক যুক্তাক্ষর 
একাক্ষরে পরিণত। 

রবিস্ত -যম। 

ত্রীণাপত্যানি রাজেন্দ্র সংজ্ঞায়াং মহসাং নিধিঃ 

আদিত্য! জনয়ামাস কন্তাঞকাং স্থলোচনাম্-_ 
বৈবন্বতং মনুশ্রে্ঠং যমঞ্চ যমুনাং ততঃ ॥ 

_-পদ্মপুরাণ, স্বর্গবণ্ড ১১ অধ্যায়। 

স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড ১৭, অবস্তীথণ্ড ৫৬, প্রভালথণ্ড ১১, বিষুখণ্ড ধর্মারণ্য- 

মাহাত্ম্যথণ্ড ৫, কাত্তিকমাসমাহা আয ৯, হরিবংশ ইত্যাদি দরষ্টব্য। 
সঞ্জীবনীপুর-__যমালয়। 

হ্থমার--ফাণ শুমার _ গণনা, বিচার । 

সহায়ন-_সাহায্য। 

সমুদা- আনন্দ-যুক্ত ? 

মামুদ|--মহন্মদীয়, মুসলমানের ভূত | 

যমদূতগণের অভিযোগ (১০০৫--১০০৬ পৃষ্ঠ! ) 
১০০৫ পৃষ্ঠ। 

মিহির-_চণ্তীমঙ্গণ-বোধিনী প্রথমথণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠা! ডষ্টব্য। 

৭৭ 



৮৮৬ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয় ( ১০০৭--১০০৮ পৃষ্ঠা) 
১০০৮ পুষ্ঠা 

কুপুত্র-তুঃ- 
| বিগুণেঘপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা ভবেং। 

_মার্কগেয় পুরাণ ১০০ অধ্যায়। 

কুপুত্রাঃ কুন্রচিৎ সন্তি * বুত্রচিৎ কু-মাঁতর2। 

কুত্র মাত। পুত্র-দোষ!ৎ তং বিহায় চ গচ্ছতি ॥ 

_ ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ গণেশখণ্ড ২২৩৭ শ্লোক। 

কুপুত্র হইলে তাঞ্গে মা নাহি ফেলে ।__মাণিক গাঙ্গুলী । 

হরগৌরীর কথোপকথন ( ১০০৯__-১০১২ পুষ্ঠা) 
১০১০ পুষ্টা 

পশুর নিস্তার-বীজ ধন--ধন পাইয়া ক।লকেতু ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিল, এজন্য ধন 

পশুদিগের নিস্তারের বীজ বা কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। 
দ্বিজ-_শিবকে সম্বোধন । দেবতামাত্রই ব্রাঙ্গণ। 

চৌকশ-_চঙুঃক্রোশ ৯ চউকোশ ১ চৌকশ চারি ক্রোশ। 

গৌরার প্রতি শিবের উক্তি (১০১২__-১০১৪ পৃষ্ঠা ) 
১০১৩ পৃষ্টা 

ধুমলোচন-_শুভ্তাস্থরের সেনাপতি; এর দৃষ্টি ধুত্রবর্ণ ছিপ) ইনি দেবী কালিকাঁকে 
বন্দী করিতে গিয়া নিহত হন।-_মার্কগেয় পুরাঁণ। 



চণ্তীর উক্তি ৮৮৭ 

রক্তবীজ-_শুস্তাস্থরের সেনাপতি; এর এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলে শত শত অন্থর 
উৎপন্ন হইত। চামুণ্ডা-রূপে ভগবতী দুর্গা এর রক্ত পান করিয়! একে বধ 

করেন।- মার্কগেয় পুধাণ। 

সিংহপ নগরে আমি যাউ--এতক্ষণে শিবের চেতনা হইতেহে এনং ধনপতিকে রক্ষা 

করিবার ইচ্ছ' প্রকাশ করিতেছেন। শিব নিশ্চেষ্ট ও শক্তি সচেষ্ট ইহ! 

দেখাইয়াই শন বঙ্গে শক্তি-পুজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। 

খালাস--( আঁ) মুক্ত। 

১০১৪ ঠা পৃ 
দশাক্ষর-_গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ।__বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র । 

ও নমে! নারায়ণায় স্বাহা ।--হরিভক্তিবিলাস। 

শিব প্রতি গৌরীর উক্তি (১০১৪ পৃষ্ঠা) 
ছাড়ান, ছোড়ান-_স০ ৬/ছদ্দি, (-ৰমন ৯ ত্যাগ) ৯ ছড্ড ৯ ছাড়; সণ ৮/ছুট 

(- ভেদ, কর্তন ১-_ছোটয়তি ৯ ছোড়য়ই। ছোঁড়+আন-ছোড়ান। সঃ 

-আম্ন, -আপনক ১ -মাত্রনৰ, -আবণ ১ -মাণর, -মাণ (প্রাচীন বাংলার 

বিভক্তি ) ৯ আধুনিক -মানো, -মান। 
হাঁসিয়! জিজ্ঞাসে__শিব আশুতোষ, অল্পেই খুশী । 

চণ্ডীর উক্তি (১০১৪__১০১৬ পৃষ্ঠ। ) 
১০১৫ পৃন্ঠা 

গাছি--স০ গচ্ছ ১ গাছ, অল্পাথে গাছ; সণ গুচ্ছ ৮ গুছি। গণনাবাচিক পন 

১০১৬ পৃষ্টা 

তোমার সেবক জনা-_-১টৈব যে শক্তিকে দেবতা খলিয়! স্বীকার করিয়াঞ্ছে এতে চতীর 
৭৪ 

আর আনন্দ ধরিতেছে না। 

শ্রবণ-মঙ্গল-- ধার নাম ও কাহিনী শুনলে মঙ্গল হয়। 



৮৮৮ কবিকঙ্কণ-চণ্তী 

কবির প্রার্থনা ( ১০১৭_১০১৯ পৃষ্ঠা ) 
১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা-_-রস-৬ অথবা ৯; রস-৬ বা ৯) বেদ-28 

শশাহ্ক-১; অঙ্কস্ত বাম! গতিঃ ধরিয়া গ্রন্থ সমাঞ্তির কাল পায় যাইতেছে 

১৪৬৬, বা ১৪৬৯, বা ১৪৯৬, বা ১৪৯৯ শক। শকাব্ধার অঙ্কের সহিত 

৭৮ যোগ করিলে খুষ্টা পাওয়! যায়। সর্বাপেক্ষা বড়ো অঙ্ক ১৪৯৯টিই কবির 

অভিপ্রেত বলিয়৷ ধরিলে ১৪৯৯+০৮-১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু পূর্বে 
গ্রন্থোংপত্তির বিবরণের মধ্যে কবি বলিয়াছেন রাজা মানসিংহের সুবাদারীর 

সময় তিনি উপদ্রত হইয়াছেন। মানসিংহের স্থবাঁদারীর কাপ ১৫৮৯--১৬০৬ 

খৃষ্টাৰ। এই ছুই তারিখে সমন্বয় হয় না__অন্ততঃ ১২ বংসরের তফাঁৎ হয়। 

সুতরাং কৰিকঙ্কণের গ্রস্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। 

যেই জন গায়-_"্পাথরকুচা-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবন্তী ব্রাহ্গণভূমির রাজসভায় 

চণ্ীকাথ্য প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়৷ কিংবদন্তী আছে।”-_বঙ্গভাষা ও 

সাহিত্য। 

স্বল্প করিয়া 

সঙ্কপ্লেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিং কুরুতে নরঃ। 

ফলঞাল্লাল্পকং তন্ত ধর্থস্তার্ধক্ষয়ো! ভবেৎ )--ভবিষ্যপুরাণ। 

যোল পাল! গান__অষ্টমঙগল! গানের আট দিন সকাল-সন্ধ্যা ১৬ বার গান করিয়া 

পালা শেষ করা বিধি। 

১০১৭ পৃষ্ঠা 

গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম--দেবতাকে পুজার জন্ত আবাহন করিতে হয় ও পুজাস্তে বিসর্জন 

দিতে হয়। তুঃ-_ 

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চ্ডকে। 

ও ছুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গঙ্ছ চ্ডিকে ।--কালিকাপুরাণ। 

১০১৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর 
ত্রেপাস্তর--স৭ ত্রগাস্তর (€ কিপ্রাস্তর ?) - জনশৃহ্ বিস্তীর্ণ মাঠ। বিল-গর্ত 

তাহ! হইতে অর্থ হুদ 



কবির প্রার্থনা ৮৮৯ 

নব রস-- 

শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হ1শু-ভয়ানকাঃ। 

করুণাড়ূত-শাস্তাণ্চ নব নট্য! রসাঃ স্বৃতাঁঃ ॥-_ রদুকোষ। 

হরি হরি--কবিকষ্কণ বারংবার হরিনাম ম্মরণ করিতেছেন; চণ্ডীর গান শেষ করিতে 

হরিকে ম্মরণ করাতে কবিকে বৈষ্ণব বলিয়াই সন্দেহ হয়। 

১০১৯ পৃষ্ঠা 

গায়ন-__-স-৬/গৈ+ -অন-্গায়নকগায়ক। সণ গাথিন্ ৯ গাহিন ৯ গাইন ৯ 
গাঞ্জেন ১ গায়েন ৯ গায়ন। 

বায়ন--সণ বাদন ১ বাঅন ১ বাঞ্কন- বাদক । 

নায়ক-_চণ্তীমগগ ল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

পম সস সন 





পরিশিষ্ট 
শাহিত্য ক্কাহাক্কে লে * 

সাহিত্য শব্ষের ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ--সহিতের ভাৰ অথব! সম্যক প্রকারে আহিত 

অর্থাৎ সংহত। যে-নকল রচনা নশ্মিলিত হইয়া সমাজের লোকদের সংহত করে তাহাই 
সাহিত্য । র(জশেখর তাঁহার কাব্যমীঘাংস। গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে সাহিত্য শব্দের সংস্তা 
নির্দেশ করিয়াছেন-_শব্দার্থয়োর্ধখাবৎ সহভাবেন বিছ্য/ সাহিত্য-বিদ্যা। শব্বশক্তি- 
প্রকাশিক। বলেন, সাহিত্য অর্থে সম্মিলন । 10050101999019, 311690110% বলেন-_ 

£[01091%0016 18 600 0686 6076৭৭190০7 016 10656 17002176190 0960 

6০ আঅ।101119, ভ1]1120 70107 1180501। তাহার &0 [17005061010 00 

616 80৪৫5 ০? 1/6915010 নামক উপাদেয় পুস্তকে বলিয়াছেন-__« [/166750076 

৫2010199590 ০% 6998 1০0:9,» ৪00 ০7? (11096 199019 001 10101) 10 01)9 

ঠি)8% 1)1808, 7১৮ ৮6%৪00 01 61761) 500)9০6-00%6691 00 (10910 00009 0 

068010916 875 01: 5508721 1)0708]) 17667556780 10 10101) 11 69 

98000 [)1906) (1) 6191061)0 ০ 1010) 200 6116 [199,50769  /1)101) 012) 

9168 278 10 109 16081090298 69981)6191,..,1/16970010 20৪ 0176061% 

০096 06 1108....11 15 20 95101958107) 01 1119 61)10091) 0078 2000110107 

01 18170012998 এইজন্য পঞ্জিকা বা! 1১115 1111708  1%)ৎকে সাহিত্যের 

অন্তর্গত করা চলে ন!। 

রবীন্দ্রনাথ বলেন--“ভগবানেধ আনন্স্থষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত 

_ মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহার প্রতিধবনি। এই জগৎসষ্টির আনন্দ-গীতের 
ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অচরহ স্পন্দিত করিতেছে--সেই যে মানস-সঙ্গীত-- 
ভগবানের স্থষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই ষে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য 
তাহার ই বিকাশ। বিশ্বের নিঃখ্বাস আমাদের চিন্তবংশীর মধো কি রাগিণী বাজাইতেছে, 

সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়! প্রকাশ করিবার চেষ্ট। করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তি 

বিশেষের নহে, তাহা! রচয়িতার নহে-_তাহা! দৈববাণী। বহিঃস্থষ্টি যেমন তাছার 

ভালোমন্দ তাহার অনপ্পূর্ণত। লইঃ চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্। করিতেছে--এই 
বাণীও তেমনি দেশে দেপে ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাছির হুইবার জন্ত 
নিয়ত চেষ্টা করিতেছে । 



৮৯২ পরিশিষ্ট 

“ভাবকে নিজের করিয়া সকলের কর1-_ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতক ল11”-_ 

সাহিত্য । 

সাহিত্যের সংজ্ঞ। নানা মনীষী নান! ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন-_ 
[)1667961716 15 80110101817) ০1 1166.--118661)6% 4 00010. 

[)16818607815 80 6])1688101) 06 1)81901)91107.-17 00501), 

৯৮ 151661%00119 15 £ 00010170170 11) 6179 10136017০01 080109081 1)37010010%.--- 

01911)6, 

1075 006 16911606107) 200৮ ৪1120])1) 01 016 10091096200 01 0 100151009] 

[১০০৮১ 09৮ ০৫ 009 10210 1169 01 61)8 10901070, [619 6108 00:90 ০1 (1) 

109010109%] 0178120061) (3) 196010981831109, 800708,010109 &00 (3) 20010111 011. 

11286101.-- 1, এ.:000111)0196 117 ১ 17195691501 181701181) [১০০6০ 

[1 4১115 10010000002) 120 069, 

(0106 5019 170881111)09 ৪111] 01)9 8808 : 

[1)]৭ 19 1]1011)) 90911) 199%81010, 

ড1)101) 11017) 1362%0065 68169 115 90:699,.--0308178, 

[106 1795161 01:22001) 107 21511010761) 0109 1)901089 009116199 0 

70198061০01 106916568710 10818009০01 100200006 ) 10101611)11016 ০? 

8710])8,00)195 8100. 80680110995 01 81917 3.,১,. 11661906079 108109 00200681060, . . 

(০ 01156 61)6 11106 107 ৮/1)101) 00100100010 10610 216 8916 ৮০ 869 (1) 0789 

10096 01 10929 8100. 18065 61086 00 006 81)11)6 11) 6170 100101700655 01 6৮012 

01) 260)09191)619,.-- 0100 81 0716৮, 

আাহিভ্যেন্স লাম্মঞ্জী 

মানুষের জীবন যত বিচিত্র তাহার সাহিত্যও তত বিচিত্র। প্রত্যেক 

জাতির ও সমাজের স্থানীয় অবস্থা 'ও সভ্যতার বিশিত! অনুসারে তাহার সাহিত্য 

রূপ গ্রহণ করে। [5 21005 10105 219 6159 16৪01৮ ০7 108 1)600119- 

11199) 001 0159150  1100151008%1  69001১610061169, ০01 01 1১011601091] 

01701712)5120065  5600111)0  01)9  [0190011011981808 ০01 0179 90018]  019,55 

10101) 19 61005 90819180 10 79:09:86 105 10893 ৪00 58171119165, 

--101)00 01019986018 13012101010 

21018 8788৮ 10010015885 06100) 1109780019 0)% 199 2:00])80. 0061 

10971098905 :--(0) 0100 099119 107 3616-81)7899100 3; (২) ০09 10691789611 

[90118 &1)0 07617 0011)995 7 (8) ০9) 11068799011) 6106 ০110 ০01 1881167 11) 

10101) 6 1156, 20. 11) 076 অ০:1 01 17019000260] া1)101) ০. 00111719 

1060 90181687097) 800 (4) 01 10৮৪ ০ 100) ৪3 102). (1) ডা6 819 

96:0101]7 1101)91160 6০0 9010008 60 00)879 71086 9 0101010 2000. 168] ) 1)61109 



পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সম্পর্ক ৮৯৩ 
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যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সাবিত হইবার জন্য প্রতিভাশাশী হৃদয়ের কাছে 
স্বর রং ইঙ্গিত গ্রাথন1! কধে__যাঁঠ! আমাদের জদয়ের দার! স্য্ না হইয়া উঠিলে অন্য 

হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাগ্াই দাহিতোর সামগ্রী ।- রবীন্দ্রনাথ, 

“সাহিত্য” । 
শি 

পুলাতিন শু ন্মতন্ন সাহিত্যে সম্পর্ক 

ব্যষ্টি মানুষের ধেমন জীবনের একটা! ইতিহাদ আছেঃ সমষ্টি মানুষ-সমাজেরও তেমনি 

একটা ইতিবৃত্ত আছে। ধে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব-_-জাতির যাহ। রাঁতি নীতি 

পদ্ধতি প্রণালী-__সেই কালের কাব্যে তাহার ছায়াপাত দেখা যায়। নবীন সাহিত্য 

সম্যক্রূপে বুঝিতে হইপে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্তন পে বোঝ! চ'ই। 
প্রবাল-দ্বীপের মতন বহুকাল ধরিয়! বহুজীবনের স্তর পড়িক্া৷ পড়িয়া ভাষার কলেবর 

পু্টিলাভ করে ; ভাষার কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার অগ্তরের পরিচয় পাওয়া যাঁয় না। 
/ 91986 11661151006 1) 15016911806, [70 1783 1015 80811801005 

111) (1)9 70:95610 87)0 07৩ 1১99৮) 8700 0709021) 07989 21111807008 109 1980১ 

০৮ ৯ 



৮৯৪ পরিশিষ্ট 
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“সহিত শব্ধ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি । অতএস ধাতুগত অর্থ ধরিলে 

সাহিতা শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়াযায়। সে যে কেবল 

ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় হনে গ্রন্থে মিলন তাহ। নহে, মানুষের সহিত মাস্থষের, 

অতীতের সহিত বর্তমানের, দুরের সহিত শ্িকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সা্ত্য 

ব্যতীত আর কিছুব দ্বাধাই সম্ভবপর নহে ।”_ রবীন্দ্রনাথ, “সাহিত্য” । 

সাহিত্যেন্স আছি জ্ল্দপ 

সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারার বিকাশ ও প্রকাণ উভয়ই । আদিম মানুষে 

মনে প্রকৃতির ভামকান্ত রূপ যে ভগ্-বিল্ময় ভক্তি-আনন্দ সঞ্চার ক রয্াছপ 

তাহা! যখন ক্রমে সামাজিক ধম্মে পাঁরণত হইতেছিপ তখন এক শ্রেণীর লোক 

সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এই-সব ধারণার একটা অর্থ বিবার চেষ্টা করিতেছিল। 

এরাই পুরোহি ত-সম্প্রদায়। তাহারা যেন মুক সমাঁজেপ মুখপাত্র ভাষা হীনের ভাষ।। 

এই জন্ত দেখ যায়, সকল দেশের সক জাতির আদি সাহিত্য ধর্শমু-ক। 

মানুষ আগে অনুভব করিতে শেখে, তার পরে পে চিভ্তাকরে। এজন সকল 

সমাজের আদি সাহিত্য পছ্ে আত্মপ্রকাশ করে, গণ্ভ চিস্ত। ও যুক্তির পরিণতির 

সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয়। পদ্য সরল মানুষের মনের ভাব মধুর ও মম্মম্পর্শা করিয়া 
প্রকাশ করিতে পারে 7 তাহার একট সুর ও ছন্দ থাকাঠে তাহা মনে গাথিয়। রাখা 

যায়; এজন্য পঞ্ঠ সাধাবণ কেকের মনে[রঞজন করিচে পারিয়াছিল, এবং তাহ! আন্দম 

লোকের কাছে সমাদৃত হইয়াহিত। 

11761)০102 19 (1১9 1)210121 01 1১09677.---0১08761)01)5, 

“পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্ত্রই সাহিতোর 
আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিত প্রবাইশালিশী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, 
স্পকৃবিতায় হুন্ব পদ; ভাবের নিয়মিত ছেদ, এবং ছন্দ ও মিলের বাঙ্কার বশঠঃ কথাগু?ল 



কাব্যের স্বরূপ ৮৯৫ 

অতিশীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়' যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। 

কিন্ত ছন্দোবন্ধহীন বুহত্কাঁধ গছের প্রত্যেক পদটি এনং পদের প্রত্যেক অংশটি 

পরস্পরের সহিত যোর্জনা করিয! তাগার অন্ুনরণ করিয়! যাইতে বিশেষ একট। 

মানসিক চেষ্টার আবশ্য ₹ করে ।”_ রবীন্দ্রনাথ, “সাহিত্য” । 

ব্রাহল। শনাহিত্য 

বাংল সাহহুতা খুধ বেশী দিনের পুরাতন নয়। মহামগোপাধ্যার় পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত হরপ্রপাৰ শান্তা মগাঁশধের আবিষ্কৃত বৌদ্ধগান ও ফেৌঁহার বাংল। 

বড় জোর থুষ্টীব নবম শতাব্দীতে প্রাচীন পালি ও প্রাকৃত ভাষ! হইতে শিশুর 

অস্ফুট কাকল্রি গ্ান্ম বিকাশলাভ করিতেছিল। তাহার আগের সকন সাহিত্য 

রচিত হইত সমস্ত জনপমাজের প্রারৃতজনের ভাষার সামঞ্রন্ত কর্রিয়। যে 

ংস্কত কৃত্রিম ভাবা প্রস্তুত হইয়াছিল তাছাতে। বাংল! সাহিত্যের প্রাগীন হম 

নমুল। দৌহ। হইতে আরন্ত করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংপার প্রায় সমস্ত 

সাহিত্য পগ্ভেই রচিত হুইয়। আপিয়াছে। বাংল গগ্ক অতি আধুনিক। 

পদ্য সাহিত্যকে কাব্য বলে। 

স্লাব্যেব ত্বঙ্গপ 

সাহিতাদ্পণের মতে-শ্াক্যং রসায্মকং কাবাম্। 1১08115, ৪৮১৪ ৭ 01)0800, 
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প্রাথমি * যুগের কাব্য উপাখানমূলক এবং বিশেষ উদ্দেগ্তমূপ্ক হয়-__গানন্দেব 

ও পশৌন্দর্যের আবরণে তত্ব ও উপদেশ প্রচার কর! হয় তাহার কাজ। এই উদ্দেশ্ঠ 

সাধন করিতে গিয়া কাব্য অনেক সময় একমাঁপের পদে বিভক্ত গ্ছা হইয়া পড়ে । 

বাংল! সাহিত্যের মধ্য যুগে এইরূপ একটি বিশেষ উদ্দপ্ত লইয়! এক বিশেষ ধরণের 
কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহ! মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত। 

"সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যধন সাঠিতা আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি 
বাঁধিয়া বসে তখনি পে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিক ভাবে আপনাকে 
বছুদুর পর্যান্ত প্রসারিত করিয়া দ্রিতে পারে । সেইজন্ত সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান 
উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে একা সেইখানে আপন প্রত্তিষ্ঠাভুনি 
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দাঁপন করে । যেখানে একের সঠিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত 

ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাক সাঠিতা জন্মিতে পারে না । আমাদের দেশে 

কিসে অনেক লোক এক হয়? ধরন্থ্ে। সেইজন্ত আমাদের দেখে কেবল ধর্মসাহিতাই 

আছে। দেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিতা £চকবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। 

-__রবীন্দরনাথ, “সাহিত্য”। 

বঙ্গ দেখের এইসব প্রাচীন ধন্মসাহিত্য মঙ্গল-কাব্য নামে পণ্রচিত হয়। 

সমজতন-শ্কাব্য 

ব্রাঙ্মণাধর্ম বৌদ্ধধর্ধরক্কে প্রতিবোধ করিবার জন্য খুষ্টীগ তৃতীয় শতাব্দীর 

মাঝামাঝি সময়ে যে পাহিতা স্থষ্টি করিতে আরস্ত করে তাহা পুরাণ নামে 

পরিচিত। প্রাধমিগ পুরাণগুলি প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় খরোঠী অক্ষরে উত্তর 

ভারতে লিখিত হইয়া পরে সংস্কৃতি অনুবাদিত হয় (17. 19. 1১821607) | 

এইরূপে ত্রান্মণ্যধশ্মের আক্রমণে বৌদ্ধধশ্ম যখন ক্রঘে সম্কুচিত হইয়া আত্মগোপন 
করিতেছিল, তখন শৌদ্ধেধ নিজেদের দেবদেবীর উপর ত্রাঙ্গণ্য দেবদেবীর 

নাম আরোপ করিয়া ব্রাঙ্গণ্য ছদ্নন'মে নিজেদের দেল্তাদের প্রচ্ছন্ন করিয়! 

রক্ষা! করিবাঁধ চেষ্টা করিতেছিল। এই-সব ছদ্ম দেবতার নাম পুরাতন হইতে 

কতক লওয়া হইত, কতক্ক নূতন নাম রাখা তত এবং পুবাঁহন ও নূতন নামের 

সকল দেবতারই পুজীপদ্ধতি বৌদ্ধপ্রণালীদঙ্গত বিয়! ব্রঙ্গণ্যপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নূতন 
ও অপরিজ্ঞাত হইত । এই সব আগস্কক দেন চাদ্দগকে মঙ্গলকারা শক্তিসম্পনন প্রবল ও 

জাগ্রতদেবতা- না প্রচার করিবার জন্য ও তাহাদের পূজ প্রবর্তনের জন্য এক শ্রেণীর 

বাংলা পুরাণ রচিত হইতে লাগিল-_তাহাঁরই নাম মঞ্গল-কাব্য। এই মঙ্গল্-কাঁব্যের 
সাহায্যে প্রকাশ বৌদ্ধদেবত! ধন্ব, প্রচ্ছন্ন ধন্মরূপী দল্সিণরায়, লৌদ্ধ শক্তি চারিতি প্রচ্ছন্ন 

হইয়। পীতকা নামে, বৌদ্ধ শক্তি তবিত' বা তরিা মনসা! নামে, এবং বজতার! 

বা বাশুলী সংস্ক5 বিশালাক্ষী নাম লইয়া পুরাণের চণ্তীর সঙ্গে একাত্ম হইয়! 

নিজেদের প্রতিষ্ঠী ও পৃজাপ্রচারের চেষ্ট! করিয়াছেন দেখা যায়। এই-সৰ 

মঞ্গল-কাব্য প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ ও সংস্কত মহাকাবোর মিশিত আদর্শে লিখিত। 

স্কৃত পুরাঁণগুলি পিখিত হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পুজনীয় দেবতার 

মাহাত্া ও পুজী প্রচারের উদ্দেশ্রে--সেই দে'তার ভক্ত বিশেষ কোনো রাজা 

ব। দেবাংশ মহাপুকষের কীত্তি ও বংশ-বিবরণ অবলম্বন করিয়া | সেই জন্গ 

পুরাণের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ থাক] প্রথা বাঁ 001)561)6101) হইয়া দাড়াইয়াছিল-_ 

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বস্থরাঁণি চ। 

বংশানুচরিতধ্ৈব পুরাৎং পঞ্চলক্ষণম্ ॥__কশ্মপুবাণ। 
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প্রথমে প্রজাপতি ব্রক্ধার মানসন্থষ্টি, তার পর মন্ুর প্রঙ্গাস্থগ্টি, তার পর মন্বস্তর 

বর্ণন, কোনো বিশেষ বংশ ও সেই বংশীয় বিশেষ বিশেষ লোকের চরিত বর্ণন-_ 

এই পীচটি পুরাণের লক্ষণ। মঞ্গল-কাব্যগুপিতে এই আদর্শ ও ছাচ রক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহা আমরা কবিকম্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিতে 

পাব । 

মঙ্গল-কাব্যগুলি গান করিয়া! দেবতার মাহাত্ম্য '৪ পৃজা প্রচার কর! হইত। সেই 

গান্দ,একটি বিশেষ রকম স্তরে হইত, এ-ং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাংলায় যাত্রা 
৬ দিন গমন ও গান উভয়ই, হিন্দীতে হেমনই মঙ্গল কট মেলা যাত্রা বা গমন) 

কাশীতে বুছ়ৌমঙ্গল নাঁমে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়, হাহা কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের বুড়ামঙ্গল 

কবিতায় বাঙালীর কাছেও পরিচিত হইয়াছে। যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে 

মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, থে গান মেলায় গীতঃ এবং ঘে গান একদিন 

যাত্র/ করিয়। অর্থাৎ আরম্ভ হইয়। আট দিন ব্যাপিয় চলে তাঁগাকেই মঙ্গল-গান বলে । 

আগে মালদছ জেলায় এবং এখনও বরিশাল জেলায় সকল শুভকর্ম্মে মঙ্গল গান হইত 

ও হনব; বরিশাল জেলায় এই মঙ্গল গানের অপর নাম রয়ানি গান। কেউ কেউ 

এই রয়ানি শব্দকে রজনী শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াছেন ; কিন্ত মঙ্গল গান কেবল মাত্র 

রজনীতেই ছয় না, অষ্টমঙ্গল/ অর্থাৎ আট দিন ব্যাপিয়। প্রাঠে ও সন্ধ্যা ষোলো 
পালায় গাঁন সমাপ্ত হয়। আমার মনে হয় এই রয়ানি শব্দের অর্থ রওন| হওয়া) 

ধেগান এক দিন রণনা হইয়া আট দিন ধররয়া চলে; এই অর্থের সঙ্গে মঙ্গল শব্দের 

যাত্রা বা গমন অর্থের মিল পাওয়। যায়। 

যে যে দেংতার পুজা! প্রচলিত ছিল না, তাহাদের পূজা প্রচারের জন্য মঙ্গল-কাব্য 

রচিত হইতে থাকে ; তাহার দেখাদেখি অনেক প্রতিষ্ঠিত দেবতারও মাহাস্ত্য কীর্তনের 

জন্য মঙগল-কাব্য রচিত হয়। মর্গল-কাব্যে স্ত্রীদেবতারই প্রাধান্ত বেশী দেখ| যায়; 

পুরুষদেবধতার লীলাতআ্মঞ ম্গল-কাব্যও অনেক আছে। 

পুরুষদেবতার লীলাপ্রচারক মঙ্গলকাব্য £-_ 

(১) ধম্মমগ্গল (২) রায়মঙ্গল (৩) চৈতন মঙ্গল 

(৪) কুষ্ণমঙ্গল (৫) গোবিন্দমঙ্গল (৬) জগগ্াথমঙ্গল 

(৭) স্মরণমঙ্গল (৮) জগংমঙ্গল (৯) অদৈতম্ঙ্গল 

(১*) বৈগ্নাথমঞ্গল (১১) গোকুল্মঙ্গল (১২) রমিকমঙ্গল 

সত্রীদে ব1র লীলাপ্রচারক মঙ্গল-কাব্য আবার দুই ভাগে ভগ করা ষায়-_পৌরাণিক 

দেবতার লীল!- প্রচারক ও লৌকিক আগস্ছক দেবতার লীলা-প্রচারক। 
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পৌরাণিক 
(১) গোরীমঞ্গল__পাকুড়ের বাজ! পৃথণীচন্ত্র ব্রবেদী (১২১৩ সাল)। 
(২) ভগানীমঙ্গলল_- ও দ্ধিগ্জ রামচন্দ্র (১৮০৫) । 
(৩) চগ্ডিকামগ্গল--হর্গিনারায়ণ দাস। 

(৪) ূর্গামঙ্গল-_দ্বিপনারায়ণ .ঘাষ (১৫৯৭ গুরান্দ )। 

(৫) তুর্গামঙ্গণ_দ্বিজ্ কোনরাম। দ্বিগ ভাানীপ্রপান। 
(৬) কমলামঙগল-_দ্বিজ রামচন্দ্র ( ১৮০৪-১৮৭৪ খৃষ্টান মধ্যে )। 
(৭) গঙ্গামঙ্গল। ইত্যাদি । 

লৌকিক 

(১৯) চণ্ীমঙ্গল (২) সারদামঙ্গল (৩) কালিঞ্ামঙ্গল 

(৪) অন্দামঙ্গল (৫) মনপানঙ্গল (৬) শীতলামঙ্গন 

(৭) গঙ্ষামগ্ল (৮) রাধকামগগল (৯) ভারতমঙ্গল 

(১০) বঙ্টীমঙ্গল (১১) কপিলামঙ্গল (১২) চেকিমঙ্গল 

ইত্যাদ্দি। 

এই-সব মঞ্জলকাব্যেধ মধ্যে কয়েক্টিতে পৌরাণিক দেবতার নাম থাকিলেও সেই 

সেই দেবতার ক্রিঘাকলাশ ও ততপংগ্রিক উশাখ্যান পৌরাণিক নয়, একান্তই লৌকিক। 

“মনস। মঙ্গলচস্তী ষষ্ঠী সত্/না বায়ণ দক্ষিণের রায-_ইইর। বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা] । 

ইহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীপ গৃহস্থবধুগণই ইহাদের পুজার উৎকষ্ট 

পুরোহিত; ইহাদের ছড়! পচালা মুখস্ক করা গৃহস্থবধূগণের অবশ্ঠকর্তব্যের মধ্যে 

গণিত ছিল ইহার] কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ মাদান্তে খাটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও 

পূজা পাইয়! থাকেন।......এইসব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত 
হইয়। কালসহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তম্পর্শে বিশাল কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে, 

ক্ষমতাপনন শেষ কবি যশের ভাগট। নিজেই সমস্ত একচেটিগ্না করিয়া! লইয়াছেন। এইসব 

ছড়া-পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের স্তায় নগণ্য, কিন্ত এই উপকরণরাশির আয়তন বর্ধিত 

করিয়! কবিগণ কিরূপে উৎকঈ কাব্য স্থষ্টি করিয়াছেন, মানব-মন কিন্ধুপে যুগব্যাপী 

* চেষ্টায় অতি সুক্ষ হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দগ্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহ! 

পাঠ করিয়া কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোধিজ্ঞানের পাঠকও 

মানসিক গরতিনিধির একটি আশ্চর্য ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন ।” 

--পবঙগভাষ! ও সাহিত্য”। 

লৌকিক মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় নৃশুন এক দেবতা প্রতিষ্ঠিত অপর দেবতাকে 
পরাভূত করিয়া নিজের পুজা প্রতিষ্টা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত ও পরাজিত দেবত| 
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অধিকাংশ স্থলেই শিব, রায়মঙগলকাব্যে বড় গাজিখা!। *তখন সমাজের মধ্যে ষে 

উপদ্রদ-উৎপীড়ন॥ আকনশ্মিক উৎপাত, যে অন্তাঁয়। যে অনিশ্চন্নত। ছিল, মঙ্গলকাব্য 

তাহাকেই দেবমর্ধ্য।দ। দিয়া সমস্ত ৪£খ-অব্মাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার 

সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিং পান্না লাভ করিতেছিল এবং ছঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া 

তক্ভির স্বর্ণমুদ্র। গড়িতেছিল । এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু মানন্দ কিছু সাম্বন! 

আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়! তুলিতে পারে না। এই চেষ্ট। সাহিত্যকে 

তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে ন11”-_ রবীন্দ্রনাথ, “পাঁভিত্য”। 

“কতকগুলি ধশ্মপ্রসঙ্গের সীমাব্ন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। 

হয এইপব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্র কিংবা উদ্দাম 

ও সহজ স্মৃত্ভতিময়ী চিন্তাব আবেশ নাই । কাব্যগুলির প্রায় সমস্থ পুরুষচপ্রিত্রই সমাজের 

কঠিন নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চে! ব্যবহারে অনিশ্ুক-_অলৌকিক 
দৈবশভ্তির উপর মনুচিত বিশ্বানপরাফ্ণণ । বেজাতিব শাসনে দাপত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, 

সমাজে দসত্ব, ত'হাদের সাহিত্য অন্তব্প হইবে কেন? আমর! য!ভা, তাহ তুলির 

কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইঠে তাহ! মুছিমা ফেলব কিরূপে ?”--ৰঙ্গভাষ। ও সাহিত্য” । 

“লৌকিক দ্েনতাগণের পুজা প্রচলনের কারণ নির্ণর্র করা কঠিন নহে। যেখানে 
আমর! দুর্বল হইয়! পড়ি, সেইথানেই একটি ছুর্ধলের সহায় দেবতার আবশ্তক হয়।” 

_-“বগগভাষ। ও সাহিত্য” 

জ্ন্র বাহিন্সে সজ্গ-ক্গব্্য 

বঙ্গের বাহিরে ভারতের আর কোনে! প্রদেশে মঙ্গল-কান্য নামে এই শ্রেণীর কোনো 

কাব্যের অস্তিত্ব দেখা যায় না। একখান মাত্র বইএব নামে মঙ্গল সংঘুক্ত পাইয়াছি, 
তাহা-_-রুকবিণীমঞ্গল, দিল্লীর কাছে হরিয়ানা! নামক স্থানের প্রভাষাতে রচিত 

রুঝিণীছরণের পালা মাত্র। 

চগ্জীষ্র্ষ 

লৌকিক চন্তীমঙ্গল কাব্যের দেব্ভা চণ্ডী, নামে পৌরাণিক হইলেও উভয়ের 

কাহিনীতে কোনে! সাদৃশ্য নাট । মঙ্গলচণ্ডী ছদ্াবেণা বৌদ্ধ দেবত। স্বয়ং ধর্ম 

এবং বৌদ্ধ শক্তি বজ্রতার! বা বাশুলী ব! বিশালাক্ষী। বৌদ্ধ ত্রিরদ্বের অন্যতম-_- 

ধন্ম ) ধর্মের মাহা আয গুচারের জন্য রচিত ধন্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মেরই প্রাধ থাকিবার 

কথ।। একিন্তব পরবর্তী ধশ্মম্গল গ্রপ্তগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌ প্রভাবের বিলয় 

এবং চণ্তীর মাহাআ্ম্যের কার্তন দেখিতে পাঈ।” (ডাঃ দীনেশচন্দ্র দেন )। প্ধর্্পূজা- 
বিধি* নামক ধর্মপুর্জার শাংক্র বাঞ্ুলীর যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র আছে তাহা 



মঙ্গল-কাব্য ৭৯০১ 

হইতে বাশুলীর চণ্তীতে পরিণত হইবার আভান পাওয়া যায়। বাশুলীর ধ্যান ও 
আবাহনমন্ত্র-_ 

শু আয়াত স্বর্গলোকাদ্ ইহ ভূবনতলে কুগুলে কর্ণপুরে 

সিন্দুর ভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশন| মুণ্ডমাল! চ কণ্ঠে। 
্রীড়ার্থে হান্তযুক্তা পদযুগকমলে নৃপুরং বাদয়স্তী 
কুত্ব! হস্তে চ খড়ণাং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥ 

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ। 

 আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙগলচগ্ডিকাম্। 
সরিৎ-তীরে সমুৎপন্নাং হুর্ধ্যকোটিসমপ্রভাম্ ॥ 
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। 
অষ্টতওুল-দূর্বাক্তাং অর্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্॥ 
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিবিষনাশিনীম্। 
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সারিধ্যম্ ইহ কল্প ॥ 

এই মন্ত্রে আমর! পাইতেছি-_-(১) বাগুলীই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্তী ; (২) তিনি মঙ্গল- 

কারিণী ও অসিন্ধসাধিনী, (৩) তিনি স্বর্গ হইতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, 
(৪) তার পদ যুগল কমলেন্তস্ত, তিনি কমলাসনা, ৫৫) তিনি সরিৎ-তীরে সমুৎপন্মা, 

(৬) তাকে অর্চনা করিতে হয় অষ্টতওুল-ূর্বাক্ত উপকরণে। কবিকন্কণের চণ্তীমঙ্গলে 
চণ্তীর সঙ্গে এই ছয়টি বিষয়ই মিলিত দেখা যায়--৫১) চণ্তীকে বারবার বাণুলী 

বিশালাক্ষী বল! হুইয়াছে-- 

বিশ্বরূপ! বিশালাক্ষী ( ৫৯৮ পৃষ্টা ) 

চণ্ডীই মঙ্গলচগ্ডিকা-- 

মঙ্গলচণ্ডিকা-রূপে শপন কহিয়া ভূপে 

গৃজা লবে দৈন্ত-ছঃখ-হর। ৷ (৯০ পৃষ্ঠা ) 

(২) তিনি ভক্তের মঙ্গলকারিণী__পণুদিগকে কালকেতুর হাত হুইতে তিনি রক্ষা করেন, 

কালকেতু ব্যাধকে রাজোশ্বর করেন, ধনপতি ও শ্রীমস্ত সদদাগরকে বিপদে ফেলিয়া 

উদ্ধার করেন। (৩) চণ্ডী ্বর্গ বা কৈলাস হইতে পৃথিবীতে আসিয়া নিজের পুজা 

প্রচার করেন। (৪) চণ্ডীই .কমলেকামিনী। (৫) তিনি প্রথম পৃথিবীতে অবতীর্ণ 

হইবার জন্ত সরিৎ-তীরে মন্দির নিশ্মাণ কয়েন-_ 

য়েই কংসনদী-তীরে ইচ্ছিয়! কুন্ম নীরে 

নিরমিল দেহারা আপনী। (৯৪ পৃষ্ঠা) 

টক 
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উরিল! পৃজাঘটে ভ্রমরা-নদীতটে 
ভবানী ছুর্গতিনাশিনী । 

ভ্রমরাতে ভবানী পাতিল অবতার । ( ৯৭৩ পৃষ্ঠা ) 
ধর্শপূজাবিধান হইতে জানা যায়-_ধর্মের প্রথম পূজা হয় “সত্যাযুগে 

শনিবার ব্রত করিল বন্দুকার তীরে 1 

এই বনুকা নদী বর্ধমান জেলায় । 

(৬) চণ্ডীর অর্চনার উপকরণ-_ 

হেমবারি জলগর্ভ অষ্টন্ুতওুঁল দুর্ববা । (৯৩ পৃষ্ঠা ) 

হেমবারি জলগর্ভ| উপরে দীঘল দুর্ববা 
অষ্ট শালিতওুল অন্তরে | ( ৬২৬ পৃষ্ঠা ) 

লইয়। তওুল দূর্ববা চণ্তীর প্রসাদ । 
মন্তকে বন্দনা! করি পাগ বান্ধে ব্যাধ॥ ( ২৯২ পৃষ্ঠা) 

তও্ল অষ্টূ্বা জাহ্ছবীজলগর্ভা 
কাঞ্চন-বিরচিত বারী । (৯১, ৯২ পৃষ্ঠা ; ৭৫০ পৃষ্ঠা ) 

ধর্ম আদিদ্বব নামে পরিচিত। ধরন্মদেবতা নেপালে তিব্বতে ভুটানে সিকিমে 

স্রমৃত্তি ধারণ করিয়া হইয়াছেন আদিদেবী বা আগ্াশক্তি । বৌদ্ধ ধর্মে ধর্ম বা আদিদেব 
বাআদিদেবী বা আগ্যাশক্তি জগৎ সৃষ্টি করেন। হ্ষ্টি করিতে প্রবৃত্ব হুইয়।-_ 

জলেতে আসন গোসাই, জলেতে বৈসন। 

জলতর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন ॥ 
ঞঁ গা গা ঙ 

সম্মুথে রচিল গোসাই পদ্মফুল। 

তাছাতে বপিয়! গোসাই জপে আমূল ॥ 

নান! পত্র বাহ! গেল পাতাল ভূবন। 
পাতালভুবন লাগি করিল গমন ॥ 

ব্ঁ না ঙ ১ 

আপনে ধর্ম গোলাই গজযুক্ত হৈল। 
গজের উপরে বস্থমতীকে স্থাপিল ॥--মাণিক দতের চত্ী। 

ধন্মদেবের এই স্ৃটি-প্রক্রিয়ার রূপান্তর করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনী আবির্ভাবের 
ব্যাপার কল্পনা কর! হইয়াছিল--সমুদ্রে কমলাসন! দেবীর মুখ হইতে গজ নির্ণন্ত 
হইতেছে । এই কমলেকামিনী দেখ! গিয়াছিল সিংহলে, যেহেতু-_ 



মঙ্গল-কাবা ৯৪৬ 

সিংহলে ধর্্মদেবতা বহুত সম্মান ।-_শুণাপুরাণ। 

চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে-- 

ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা-সহচরী, বসতি করয়ে তথ]। 

_--পদসমুদ্্র। 

ইহ! হইতে জান! যায় বাণ্ুলীর অন্ত নাম ডাকিনী। কবিকস্কণও চত্তীকে ডাকিনী 
বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন-_- 

তোমার মোহিনী বালা শিথিয়! ডাইন-কল! 

নিত্য পূজে ডাখিনী দেবতা । (৬২৬ পৃষ্ঠা) 

চণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গার ঝগড়ার সময় গঙ্গ৷ চণ্ডীকে নিন্দাচ্ছলে বলিতেছেন-_তুমি “নীচ 
পণ্ড নাহি ছাড় বরা।” ( ২৪২ পৃষ্ঠা ) এতে বোঝা যায় ষে কবিক্কণের সময় চত্তীর 
কাছে শূকর বলি দেওয়া হইত। ই বৌদ্ধ তান্ত্রিকার আর-একটি লক্ষণ। 

কবিকগ্কণ মুকুন্দরাম বৌদ্ধ সম্প্রদ্দায়ের শেষ আশ্ররস্থান কলিঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ- 

ভূমির রাজ! বাকুড়! রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজার আদেশে এই কাব্য রচনা করেন) 

বৌদ্ধ প্রভাবে আচ্ছন্ন দেশের রাজারও নাম বাকুড়া__ধর্দেবতার অন্ত নাম। ম্ুতরাং 
কাবোর বিষয়ও হইল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবী চণ্ডী । 

“বৌন্ধযুগের পরবর্তী ভারতবর্ষই বর্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অস্তিদ অবস্থায় 
যখন গৌড়ের রাঁজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান 
হইতেছিল, তথন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ ষে স্থিরভাবে ছিল; তাহ সম্ভব নহে। 

তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যে একট। দেবদেবীর 
লড়াই বাধিয়াছিল-_তখন সমস্ত সাজসরঞ্রাম সমেত এক দেবতার মন্দির আর-এক 

দেবতা অধিকার করিয়া পৃজার্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন 

এক দেবতার বিগ্রহে আর-এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক 

সম্প্রদায়ের প্রাহূর্তাব, এমনি একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটিতেছিল।* 
মঙগলচণ্তী যখন শিবকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য নান! 

বাঙালী কবিকে অবলম্বন করিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ, তখন সংস্কত পুরাণ-রচন1 শেষ 

হইয়া আপিয়াছে। তাই মঙ্গলচণ্তীর উল্লেখ সর্বশেষ পুরাণ ব্রহ্গবৈবর্ত ও উপপুরাণ 
বৃহঙ্ধন্ম ছাড়! আর কোথাও দেখ! যান্গ না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মগুলচণ্ডী নামের 
উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে-_ 

“মঙ্গলেষু চ যা দক্ষ! স! চ মঙ্গলচণ্ডিকা |” 



৯৯৪ পরিশিষ্ট 

এ র পুজা মঙ্গল নামক অনেক জনে করেন বলিয়াও ইনি মঙ্গলচণ্ডী-_ 

প্রথমে পুজিত! দ্বেবী শিবেন সর্বমঙ্গল!। 

দ্বিতীয়ে পুজিত! দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ। 

তৃতীয়ে পুজিতা৷ ভদ্রে মলেন নুপেণ চ ॥ 

চতুরে মঙ্গলেবারে নুন্মরিভিশ্চ পৃজিত|। 

পঞ্চমে মঙলাকাজ্কি-নরৈর্ মঙ্গলচণ্ডিক| ॥ 

__প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়। 

এই দেবী *যোধিভাম্ ইষ্টদেবতা* এবং *মূর্ভিতেদেন স৷ হূর্গী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী |” 

কবিকন্কণ-চপ্তীতেও আমরা দেখিতে পাই কলিঙ্গের রাজ! সহশ্রাক্ষ চণ্তীর প্রথম 

পুজক, তার পর রাঢ় চোয়াড় ব্যাধ কালকেতু, তার পর স্ত্রীলোক খুল্লন1। 

বৃহত্বর্্শপুরাণে মাত্র একটি স্সোকে চণ্তীমঙ্গলকাব্যের উপাখ্যানের সংক্ষেপ উল্লেখ 
দেখ! বায়-_- 

স্বং কাল্কেতু-বরদ! চ্ছলগোধিকাসি 

যা ত্বং শুভ ভবসি মঙ্গলচগ্ডিকাখ্যা 

শ্রীপালবাহুন-নৃপাদ্ বণিজ; স্বহুনোঃ 
রক্ষে২ঘুজে করিচয়ং গ্রসতী বমস্তী ॥ 

যে ছটি আখ্যায়িক বাংল! পুরাণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছিল কেবল 
সেই ছুটিরই উল্লেধ সংস্কৃত পুরাণে দেখিতে পাই। রমণী-সমাজে আরে! অনেকগুলি 
আখ্যায়িক! ব্রতকথায় মুখে মুখে প্রচারিত হুইয়। আসিতেছে; কোনও কবি সেগুলি 

লইয়া কাব্য রচনা! করেন নাই, এবং তার উল্লেখও সংস্কৃত- শাস্ত্রে পাওয়। বায় ন1। 

এইদব লৌকিক ব্রতের নাম__বারোমেসে মঙগলচণ্ডী, হরিধ-মঙ্গলচণ্ডী, জয়-মঙ্গলচণ্তী, 
সম্কট!, সোনো, নাটাইচণ্তী, কুলুইমঙ্গলচণ্ডী, উদ্ধার-মঙ্গলচণ্ভী বা সঙ্কট-মঙ্গলচণ্ডী 
ইত্যাদি। 

একদিকে শঙ্কবাচাধ্যের মায়াবাদ ও অপর দিকে বৌদ্ধধর্শের প্রভাবে জগতের 
অনিত্যতায় যখন লোকের মন আচ্ছন্ন তখনই দেই ভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
কারঘা' চণ্তীরূপ শক্তর আরাধন! প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। *নিশ্েষ্টতার বিরুদ্ধে 

গ্রচগ্ডতার ঝড় |” 

প্রাচীন সমাজে চণ্ডীমঙ্গল গানের প্রবল প্রভাব ছিল দেখা যাঁয়।__ 

ধন কর্ম লোক সতে এই মাত্র জানে। 

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 



চণ্তীমঙ্গল-রচয়িতা ৯০৫ 

বাণুলী পৃজয়ে কেহ নান! উপছারে । 

_চৈতন্তভাগবত, আদি, ২ অধ্যায়। 

চৈতন্তদেব শ্রীধরের দারিদ্র্য দেখিয়া! উপদেশ দিতেছেন-_ 

লক্ষমীকাস্ত স্বেন করিয়৷ কেন তুমি। 

অন্নবস্ত্রে হঃখ পাও কহ দেখি শুনি ॥ 

দেখ এই চণ্ডী বিষহ্রীরে পৃজিয়! 
কে ন! ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া ॥ 

_ চৈতন্তভাগবত, আদি, ৮ অধ্যায়। 

চণ্ডীর উপাখ্যানে যেমন অভাজনও ধনসম্পন্তি হঠাৎ লাভ করিয়াছিল, বিপন্ন 

উদ্ধার পাইয়াছিল, চণ্ডীর কৃপায় তাঁর পুজক ভক্তদেরও অবস্থা ভালে ছিল। ছুই 

দিকে মিল দেখিয়া লোকের বিশ্বাস ও ভক্তি আরে! দৃঢ় হুইয়। চণ্ডীকে সমাজে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার সাহায্য করিয়াছিল। 

চগ্ডীস্মক্ষল-ল্লচচম্তিতা 

কবিকঙ্বণ মুকুন্দরাম তার চণ্ডীমঙগল কাব্যে পূর্ধজ কবিগণের বন্দনা করিবার 

সময় বলিয়াছেন__ 

ম(ণিক দত্তেরে আমি করিলু বিনয়। 

যাহ] হৈতে হৈল গীতপথ-পরিচয় ॥ 

দওবৎ হয়্যা বন্দ শ্রীকবিকম্কণ। (১৯ পৃষ্ঠা) 

ইহ! হইতে বোঝা যায় যে মুকুন্দরামের পূর্বে মাণিক দত্ত ও অন্য একজন কবিকন্কণ 

চণ্তীমঙ্গল রচন! করিয়াছিলেন । স্থির হইয়াছে এই কবিকন্কণের নাম বলরাম, তিনিও 

মেদ্িনীপুরে কাব্য রচন! করেন। এই ছুজন ছাড়াও ছ্বিজ জনার্দন, মুক্তারাম সেন, 

দেবীদাস সেন+ শিবনরায়ণ দেব, কীতিচন্দ্র দাস, মাধবাচাধ্য প্রভৃতি অনেক কবি 
মুকুন্দরামের পুর্বে চণ্তীর এই একই কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করেন। একই বিষয়ের 
পুনরুক্তি কর! প্রাচীন কবিদের এক ধার! ছিল। 

শবাঙ্গানী কবিগণ পূর্ববর্তী কোন কবির পথ ন! দেখিয়! প্রায়ই অগ্রসর হয়েন 
নাই।..... মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ববর্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার 
বিকাশ।......আর্দি কবি একজন মানিয়া লইলেও তিনি কর্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি 

করিয়াছেন বলিয়৷ বোধ হয় না) সম্ভবতঃ তিনি লোক-পরম্পর1-শ্রুত আখ্যানটি গীতে 
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পরিণত করিয়াছেন।......এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সুত্র। নৃতন 
পথে লেখনী প্রবর্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ বোধহয় একথা 

স্বীকার করিতেন ন|।৮-_-বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য । 

সুকুন্দলাম কবিকম্ণ 

কবি নিজের কাব্যে গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, তার বেশী 

আর অন্ন পরিচয়ই অন্ুত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ 

সাব.ডিভিজনের পশ্চিমে বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পর্গনায় বর্তমান রায়ন! থানার 

অধীন দামুন্তা গ্রামে রত্বান্থ নদীর তীরে কবির পৈতৃক বাস ছিল। ডিহিদার 

মামুদ-সরিপের অত্যাচারে তিনি বাসগ্রাম ছাড়িয়! যাইতে বাধ্য হন ও মেদিনীপুরের 

উত্তরাংশে ব্রাঙ্মণভূমি পর্গনার আড়র। গ্রামের রাজ। বাকুড়া! রায়ের আশ্রয় "ান। 

এবং সেখানে তিনি সুথে ছিলেন-- 

চগ্ডিকাঁর সুচরিত রচিল নৌতুন গীত 

স্থথে থাকি আরড়া নগরে । (২৮* পৃষ্ঠা) 

মুকুন্বরামের নিজের হাতে লেখা পুঁথিতে তার বংশপরিচয় পাওয়া যায়__ 

কাঞ্জড়ি কুলের সার মহাঁমিশ্র অলঙ্কার 

শবকোষ কাবোর নিধান। 

কয়্যড়ি কুলের রাজা স্বকৃতি তপন ওঝা 

তম্ত স্থুত উমাপতি নাম ॥ 

তনয় মাধব শরম স্কৃতি সুকৃতকর্মা, 
তার নয় তনয় সোদর-_ 

উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্ন, সুরেশ্বর, 

বাসুদেব, মহেশ, সাগর ॥ 

গর্ভেশ্বর (সর্ব্বেশ্বর) অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ 

এক ভাবে সেবিল! শঙ্কর । 

বিশেষ পুণ্যের ধাম গুণীরাজ মিশ্র নাম 

সুধন্ত হৃদয় নাম, 

কবিচন্দ্র তার বংশধর ॥ 
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অনুজ মুকুন্দ শশ্মা স্থকৃতি স্মুকৃতকর্মা 
নান! শাস্ত্রে মিশ্রয় বিগ্ভান। 

শিবরাম বংশধর, ককপা কর মহেশ্বর, 
পি রক্ষ পুত্রে পত্রে ভ্রিনয়ান ॥ (২১--২৪ পৃষ্ঠা) 

কবির আরও অল্প পরিচয় টুকৃরা টুকৃর! পাওয়! যায়__ 

(১) দামুন্া। ছাড়িয়! যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই। 

(২) দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি, 

নৃতন মঙ্গল অভিলাষে। 

উরগ কবির কামে বর দেহ শিবরামে, 

চিত্ররেখ!, যশোদা, মহেশে ॥ (১২ পৃষ্ঠা) 

(৩) মহানিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত, 

কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন | 

তাহার অঞ্জজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই, 

বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (৭৮৫ পুষ্ঠ1) 

(৪) মহামিশ্র জগন্াথ দয় মিশরের তাত 
- নিরবধি পুজিয়! গোপাল । 

আজ্ঞ! পেয়ে নিরস্তর মন্ত্র জপি দশাক্ষর, 

মীন-মাংস ছাড়ি বছু কাল ॥ (১০১৪ পৃষ্ঠা) 

(৫) গুণরাজ মিশ্রন্ুত সঙ্গীত কলায় রত, 

বিচারিয়! অনেক পুরাণ। 

দামিন্তা-নগরবাসী নঙ্গীত-অভিলাষী, 

শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ 

(৭৩৬, ৭৪০ ও ৯৬৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

৬) দামিন্যা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য। 

শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য ॥ (৫৭২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঃ) 

(৭) ধন্ত ধন্য কলিকালে রত্বান্ নদের কুলে 

অবতার করিল! শঙ্কর । 

ধরি চক্রাদ্দিত্য নাম দামুন্তা করিল! ধাম, 

তীর্থ কৈলা! সেই সে নগর ॥ 
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ঁ ণ নর 

গঙ্জাসম সুনির্মমল তোমার চরণজল 

পান কৈলা শিশুকাল হতে । 

সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুবণলে, 
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে ॥ (২০ পৃষ্ঠা) 

শা না শা নত 

(৮) ওষধ-প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ । 

বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ওষধ ॥ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৭ পৃষ্ঠা) 

ইছা বই ভুবনে নাহিক উচ্চাটন। 
বিষারদ ওষধে মুকুন্দ বিরচন ॥ (৪৪৮ পৃষ্ঠা) 

(৯) একজন সহিলে কন্দল হয় দূর। 

বিশেষ জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর ॥ (৫১১ পুষ্ঠা) 

(১৯) সঙ্গীতকলায় রত সঙ্গীত-অভিলাধী । 

(১১) চণ্ডীর চরিত রচিয়া সঙ্গীত 

দেবকী-নন্দন ভপে ॥ 

(১২) শআ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভূগুবংশ। 

মুকুনরামের অগ্রজ 'কবিচন্ত্রঁ। কবিচন্দ্র উপাধি বলিয়া মনে হয়। কবিচন্ত্র- 
উপাঁধিক নিধিরাম বা অযোধ্যারাম কর্তৃক বিরচিত এক গঙ্জাবন্দন! পাওয়া যায়, ষার 

প্রথম পদ বঙ্গে সুবিদিত-_-“বন্দ মাত। স্থরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী 
পুরাতনী।* কবিচন্দত্র-রচিত দাতাকর্ণ প্রভৃতি বন্ধ কাব্য আছে। কিন্তু এই কবিচন্দ্র 

এবং মুকুন্দরামের জোর্ঠ ভ্রাতা! এ” লোক কি ন! তাহ! বল! কঠিন। 
কবির পিতামহের উপাধি ছিল গুণিরাজ__ 

গুণিরাজ-মিশ্রনুত সঙ্গীতকলায় রত 
বিচারিল! অনেক পুরাণ । বেজবাসী সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠ) 

কয়ড়ি অনুজ জাত মহামিশ্র জগন্নাথ 

একভাবে সেবিয়! গোপাল। 

কবিত্ব মাগিয়। বর মন্ত্র জপি' দশাক্ষর 

মীন-মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥ (২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত) 
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এ ছাড়! কবির বিষয়ে আমর! জানিতে পারি--কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র 
কবিষশপ্রার্থী বৈষ্ণব ছিলেন, মুকুন্দরাম শৈশব হুইতেই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া 
ছিলেন, শৈশবে তিনি রামাদিত্যের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া সঙ্জীতজ্ঞ হইয়া উঠেন, 

তিনি অনেক পুরণ পাঠ করিয়! পাগ্ডিত্য অজ্জন করেন, তিনি প্নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় 

বিঞ্ধান” এবং কাব্যে তার পরিচয় দিবার সঙ্ঞান চেষ্টা করেন, তার ছুইস্ত্রী ছিল এবং 
তারা সতত পরম্পরে কলহ করিতেন এবং স্বামীকে বশ করিবার জন্ঠ ওষধ 
প্রয়োগ করিতেন, কাব্যরচনার কালে কবির বয়স এমন হইয়াছিল যাতে তিনি নিজেকে 

বুঢ়া বলিতেছেন | দামুন্তায় থাকিতে তিনি *শিবকীর্তন” রচনা! করেন। “জগন্নাথ- 

মঙ্গল”ও তার প্রাথমিক রচনা । 

একথানি শ্রীমদ্ভাগবতের পু থিতে এই ভণিতাটি পাওয়। যায়-_ 

সমাপ্ডোহয়ং ঘবাদশস্কন্ধঃ। শিবমস্ত শকাবা! ১৬১২। 

যমাজরসতৃসংখ্যে নত! গুরুপদাম্বজম্ 

শাকে লেখি মহাদেবশর্দণ। কাঞ্চ নামকম্। 

প্রীলগ্রীকবিকঙ্কণা স্মজগ্ুতঃ পঞ্চাননা খ্ান্তৎস্থতঃ 

নত্বা দেবগুরুং লিলেখ তগবচ্ছান্ত্রং পরং মুক্তিদম্ ॥ 

অর্থাৎ ১৬১২ শকে গুরুপদে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ নামক ব্যক্তির পু মহাদেব শঙ্া 

এই পুথি নকল করেন; এই পুথি রচনা করেন কবিকস্কণের আত্মজন্ুত ( পৌত্র ), 

তার (?) পুত্রের নাম পঞ্চানন । 

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলেন এই “তার” শব্দের মানে কবিকঙ্কণের ৷ বিস্যানিধি 

মহাশয় এই পঞ্চাননেরই বংশজাত বলিয়! নিজের বংশলত দিয়াছেন এইরূপ-_ 

মুকুন্দরাম 

পঞ্চানন ভট্টাচাধ্য ( বীরসিংহনিবাসী ) 

রসিকচন্দ্র কয়ড়ি (রাধাবল্লভপুরনিবাপী ) 

কাঁলীচরণ কফ্ণড়ি 

৮৮ কয়ড়ি 

শি 7 *১ 
শতুচন্্র কয়ড়ি আদরমণি 

( মহেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধির পিতামহী )) 

(১৩০২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! দ্রষ্টব্য ) 
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এই সব হইতে কবির বংশতালিকা গঠন কর! যায়-- 

সুবুল্দল্লাম্মেন্ল বহশতালিক্। 

তপন ওঝ| 

( মিশ্র-উপাধিক, কয়ড়ী গ্রামিন্) 

উমাপতি 

মাঃ ৰ 

জী টা মির ছি নিলি ও নী টি তীর মিশর 

(গর্ভেশ্বর) (গুণিরাজ) 

হৃদয় মিশ্র 

(পড়্ী ছি 
পপ সপ 

| | 
কবিচন্ত্ মুকুন্দরাম রামানন্দ 

(কবিচন্ত্র উপাধি ; মাম ছিল (রেমানাথ) 

নিধিরাঁম বা অযোধ্যারাম) 

| | | 
শিবরাম পঞ্চানন যশোঁদ। 

( পদ্ধী চিন্বলেখা ) (স্বামী মহেশ) 

কুতিকক্ষণ সুবুন্দল্লানে্র শ্সস্মভ 

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের কোনও ভক্ত বস্ওয়েল ঠার্দের জীবনচরিত 

লিখিয়! রাখিতেন না; কবিরাও নিজেদের আত্মচরিত লিখিয়! রাখিতেন না। কেবল 

স্বরচিত কাব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ভণিতায় ও কাব্যঘটনার প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে নিজের 

নিজের পরিচয় কবির! ছড়াই রাখিয়া যাইতেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্যমালার 
মধ্যে কবিক স্কণ মুকুন্দরামের চণ্তীমঙগল কাব্য বিশেষ একটি মুল্যবান রদ্ধ ১কবিকষ্কণ 

তার কাব্যে আত্মপরিচয় অন্ত কবিদের চেয়ে বেশ একটু ভালে! রকমই রাখিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু কবিক্কণ তার ধর্মমত সম্বন্ধে কোনে! স্পট পরিচয় দেন নাই; 

আভ্যন্তর প্রনাণ হইতে অনুসন্ধান করিয়। অন্থমান কর! ছাড়! আর উপায় নাই। 
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চণ্তীমলের কবিকে শাক্ত বলিয়! ধরিয়া লইবারই গ্রবৃতি হয়। কবিকম্কপও শ্রস্- 
উৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন-_ 

উরিয়! মায়ের বেশে কির শিয়র-দেশে 

চগ্ডিক বিল! আচম্বিতে। 

(২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

্ স্ & 

আশ্রয় পুখড়ি-আড়া, নৈবেছ্চ শালুক-পোড়া 

পূজ1 কৈনু কুমুদ-প্রস্থনে। 

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে, 

চণ্ডী দেখ! দিলেন স্বপনে ॥ 

হাতে লয়্যে পত্র মসী; আপনি কলমে বসি 

নান! ছন্দে লিখেন কবিত্ব। 

যেই মন্ত্র দিল দীক্ষ। সেই মন্ত্র করি শিক্ষ! 
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥ 

দেবী চণ্ী মছামায়! দিলেন চরণছায়! 

আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত । 

চণ্তীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়! যাই, 
আড়রায় হৈনু উপনীত ॥ (২৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

স্বপ্নাদেশে কাব্যরচন! প্রচার কর! প্রাচীন .কবিদের একট! প্রথামাত্র ছিল। 

আদিকবি বালীকি দেবাদেশে রামায়ণ রচনা করেন) আদি ইংরেজ কবি কেডমন 
দেবাদেশে গান বাঁধেন ; বাংলার ৪ অনেক কবি দেবাদেশে কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন 

বলিয়াছেন, যথ1--কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মজল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের 

কালিকা মঞ্জল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাঁজ। জয়নারায়ণ ঘোষালের চতীমঙ্গল কাব্য, 

কত্তিবাসের রামায়ণ, মালাঁধর বস্থুর ভাগবত, সঞ্ভয়-রচিত মহ1ভারত প্রভৃতি কাবা 

স্প্রাদেশে রচিত। এইসব দেখিয়া দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন--যে-সে পুগুক লিখিলেই 

তাহা সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইত ন11......এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের 

অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাগ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় 

হাত দিয়াছেন, একথ| ঘোষণা কর! সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।”-__বঙগগভাষা ও 

সাহিত্য । 
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এ রোগ শুধু আমাদের দেশের কবিন্ধেরই ছিল তা! নয়, এ রোগ বিশ্বব্যাপী-- 

111)26 9 ০00. 11)91)1190 1915 9001 9য1099985 61৪ 01:31108%71081181 ০0: 

98117 10190601105] 611093,---12007010798018, 13116010108, 

কবিকম্কণ চণ্ডীর চরণে ভক্তি ও নতি মাঝে মাঝে করিয়াছেন দেখ! যায়-- 

উমাপদে হিত-চিত রচিল নৌতুন গীত 

চক্রবর্তী শ্রীকবিকস্কণ। (৩১ পৃষ্ঠা) 

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। (৩২ পৃষ্ঠ) 

অভয়া-চরণপদ্ম দাসের সদন। 

আনন্দে মাগয়ে তাহা শ্রীকবিকম্কণ ॥ (৯৭১ পৃষ্ঠা) 

অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ । 

অনুক্ষণ রছ মম কাঁর-মনো-বাকা ॥ 

/ কিন্তু চণ্ডীচরণে ভক্তি হইতে ঝা চণ্ডীর আদেশ পাইয়াই যে কবিকম্কণ তার কাব্য 

রচনায় প্রবৃত্ত হন না$, তার প্রমাণও তিনি রাখিয়! গিয়াছেন। তিনি বারবার 

বলিয়াছেন-_- 

/রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে । (১২১ পৃষ্ঠা) 

দিলান অনুমতি ব্রাহ্মণ মহীপতি 

গাইল! শ্রীকবিকহুণ। (১৫৭ পৃষ্ঠা) 

উমাপদ-হীত-চিত্য মুকুন্দ গাইল! গীত 
রাজ! রথুনাথের কৌতুকে | (১৩৯ ও ৮৪৩, ৮৪৬ পৃষ্ঠা) 

সা খা সং 

ব্রাহ্মণ রাজার কুতৃহলী। (৫৮ ও ৮৯২ পৃষ্টা) 

ব্রাহ্মণ রাজ! রঘুনাথের আদেশে কবিকম্কণ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন--এইটিই 

আসল কথ; চণ্ডীর আদেশ বা ভক্তি রঘুনাথের আদেশের অনুসঙ্গী গৌণ কারণ 
হইয়া! উঠিয়াছিল। 

কবি নিজের গ্রামবাসী ও পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে তাদের ধর্মবিশ্বাসের 
একটু পরিচয় দিয়াছেন_ | 

দামুগ্ঠার লোক যত শিবের চরণে রত, 

সেই পুরী হরের ধরণী। (২১ পৃষ্ঠা) 
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্ ঈং রঃ 

ধন্য ধন্ত কলিকালে রত্বান্থু নদের কুলে 

অবতার করিল! শঙ্কর । 

1র চক্রািত্য নাম দামুস্তা করিল! ধাম 

তীর্থ কৈল! সেই সে নগর ॥ (২০ পৃষ্ঠা) 

শ শট শী 

গঙগাসম সুনিশ্মল তোমার চরণজল 

পান কৈলা শিশুকাল হতে। 

মেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে 

রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে ॥ (২০ পৃষ্ঠা) 

(গর্ভেশ্বর ) সর্বেশ্বর-অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ 

এক ভাবে সেবিণ! শঙ্কর | (২১ পৃষ্টা) 

শিবরাম বংশধর, কূপা কর মহেশ্বর, 

রক্ষ পুত্রে পোত্রে ত্রিনয়ান। (২৪ পৃষ্টা) 

»প্বেই-সব পদ হইতে কবিকে বংশানুক্রমে শৈব বলিয়াই অনুমান করার সম্ভাবনা 
হয়। কিন্ত আবার পাই-_ 

কয়ড়ি অনুজজাত মহামিশ্র জগনাথ 

এক ভাবে সেবিয়া গোপাল। 

কবিত্ব মাগিয়। বর, _. মন্ত্র জপি দশাক্ষর, 

মীনমাংস ছাড়ি বৃকাল ॥ (২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

কবির পিতামহ একবার “একভাবে পুজিল শঙ্কর” আবার “একভাবে সেবিল 

গোপাল ।” তিনি আগে বোধ হয় মীনমাংসভোজী শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম 

গ্রহণ করিয়া 'মীনমাংস ছাড়ি বন্কাঁল' গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র ও গোপীজনবল্লভায় 

স্বাহা” জপ করিতে প্রবুন্ত হন। পিতামছের এই গোপাল-সেবার কথা কবি নিজের 

কাব্যে তিন-তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন। 

_ ইহ! হইতে অনুমান হয় কবির পিতামহ শেষ-বয়সে চৈতন্তদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব 

ধশ্ম অবলম্বন করিক্ক] থাকবেন | এবং বৈষুবৰ বংশের ছেলে বলিয়। কবিও বৈষ্ণবই 

ছিলেন। এ সম্বন্ধে কবিকম্কণের চণ্ডীমঙ্গল হইতে বহু পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।-- 
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(১) চতীমঙ্গলের একেবারে প্রথম স্ত্রপাতেই মঙ্গলাচরণে গণেশ-বন্দনা শেষ 

করিয়া কবি প্রার্থন। করিয়াছেন--. 

গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে 

চক্রবর্তী গ্রীকবিকম্কণ। (২ পৃষ্ঠা) এ 

এই গোবিন্দ-ভকতি তিনি আরে! ছুইবারের ভণিতায় প্রার্থন! করিয়াছেন-- 

গোঁবিন্দ-পদারবিন্দে বিগলিত-মকরন্দে 

অলি কবি শ্রীমুকুন্দ কহে। (১৪ পৃষ্ঠা) 

কি কব তোমার আগে গোঁবিন্দ-ভকতি মাগে 

শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে। ( বঙ্গবাসী সংস্করণ ৪১ পৃষ্1) 

(২) মহাদেব-বন্দনায় কৰি মহাদেবকে বলিয়াছেন--পনিগুঢ়-বিষয়-নারায়ণ 1” 
এবং-- 

তুমি হরি যোগরাজে এ তিন ভুবনে পুজে 

তুমি হরি গুণের আশ্রয় । (৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

মহাদেবকে তিনি নারায়ণ ও হরিরূপে দেখিতেছেন, এবং সেইজন্ত শিবনিবাস 
বারাণপীকেও বিষুণলোক বৈকুণ্ঠ বলিয়! অনুমান করিতেছেন-__ 

তুমি হরি পুণ্যরাশি শল-অগ্রে বারাণনী 
যাহাতে বৈকুগ্ঠ অবতার । (৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঁঠ) 

০) ডিহিদার মামুদ শরিপ “ব্রাহ্গণবৈষ্ণবের হুল্য অরি+ বলিয়| অত্যাচার গীড়িত 

কবি অনুযোগ ও দুঃখ করিয়াছেন। (৬ পৃ্1) 

(৪) দক্ষের মুণ্ড ছেদনের পর মহাদেবের প্রসাদে শিবানুচর নন্দী “ছাগলের 

মুণ্ড দক্ষে করিল জোড়ন।” কিন্তু কবি দেখিলেন--“কৃষণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।” 
--0৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

(৫) নীলাম্বর যখন অভিশপ্ত হইয়! দেবলোক হইতে মর্তে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে 

দেবদেহ ত্যাগ করিতেছেন, তখন তার-_:দচৌদিকে বান্ধল-মেলা, গলাতে তুলসীমাল! |” 

এবং নীলাম্বরের পত্ী ছায়! স্বামীর সহমরণের সময় “হরি হরি সোঙরে বিধাতা ।” 

_-(১২৭ পৃষ্ঠা) 
(৬) চণ্তীকে বারঘ্বার নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলা হইমাছে। যেখানে যেখানে 

যতবার যে-কেউ চণ্ডীর স্তব করিয়াছে, তার মধ্যে চণ্তীমাহাজ্ম্যের চেয়ে কষ্ণকথাই প্রবল 
ও প্রধান হইন্ন। উঠিগ্লাছে? চণ্তীর গৌরব যেঞ্নান। অবতারে মাত! বিষুণসহায্িনী ।৮ 
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বিষুণ ব! কৃষ্ণকে সাহায্য করিতে পারাতেই যেন চণ্ডীর চরম মহিম! প্রকাশ পাইয়াছে। 
চণ্ডী “বলাই-পুঁজিতা বলদেবের ভগিনী ।৮”-__-(৫৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) “নন্দগোপসুত| 

হয়ে রাখিলে গোকুল।” 

যশেদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী। 

যছুযোষা! যুগন্ধর1 যঙ্ঞবিনাশিনী ॥ (৩২৭ পৃষ্ঠা) 
(৭) চণ্তী বিশ্বকর্্মাকে কাচুলি নির্মাণে নিযুক্ত করিলে বিশ্বকর্ী কীচুলিতে ছবি 

লিখিলেন চণ্ডীর দশমহা বিদ্যা রূপের কীর্তিকাহিনী অবলম্বন করিয়! নহে; সে-সব ছৰি 

হইল বিষুণর দশাবতারের কাধ্যকলাপ এবং বিশেষ করিয়া কৃষ্“-অবতারের কাছিনী। 

_(১৭৮ পৃষ্ঠা) 

(৮) নগর পত্তনের জন্ত ব্যাধ কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিতে গিয়া! বলিতেছে-_ 

আরাধনে হরি হর তুমি তিনজন | (২৪৩ পৃষ্ঠ!) 
আরাধনার যোগ্য তিনটি মাত্র দেবতার মধ্যে হরি অগ্রগণ্য ! 
(৯) চণ্ডীর সতীন গঙ্গাকে দিয়! কবি চণ্তীকে শুনাইয়াছেন-_ 

হই গে! হরির দাসী, হরিপদ হৈতে আসি, 

সেই হরি গতি সবাকার | (২৪২ পৃষ্ঠ।) 
(১০) চগ্ডীর ক্পাতেই নৃতন গুজরাট নগর পত্তন হইয়াছে । কিন্তু সেখানে 

দেখ! যায়-_“সারি সারি বিষুটর দেউল।” এবং 
দিয়! হীর। নীলাখওড বসিতে বিষ্ণুর পিও, 

অনল-বিজুলী-সমাকুল। (২৩৯ পৃষ্টা) 

দিয়! হীরা নীলাখণ্ড ' নিরমিল দোলপিগু 

কদদঘ্-কানন-সম্সিধান। (২৩৯ পৃষ্ঠা) 

এই গুজরাটপুরী-_“রূপে জিনে দ্বারাবতী” শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, এবং “অযোধ্যা- 

সমান পুরী” বিষুণুর অপর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী (৮০ পৃষ্ঠা)। গুজরাটের 

ক্ষত্রিয় বৈশ্ত “কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ 1” তা! ছাড়াও অনেক “বৈষ্ণব বলিল গুজরাটে” 

যার। “সদা লয় কৃষ্ণনাম” (৮৭)। কলিগগরাজের কোটাল গুজরাট দেখিয়! আসিয়] 

রাজার কাছে বর্ণনা করিতেছে-.. 

দেখিলাম গুজরাট, প্রতি বাড়ী গীতনাট, 

যেন অভিনব দ্বারাবতী। 

অযোধ্য1 মধুর। মায় নাহি ধরে তার ছায়া! 

যেন দেখি ইন্দ্রের বদতি ॥ 
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প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্বের অন্নজল; 

দুই সন্ধা হরিসন্ীর্তন। (২৮৬ পৃষ্ঠা) 

(১১) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চণ্ডীর কৃপাভাজন কালকেতু চণডীকে 

ভুলিয়া “হরি ম্মউরণে বীর এড়ে যতনে” (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৯৭ পৃষ্ঠা) এবং চণ্তীর কৃপায় 

কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়! ও স্বাধীন রাজা হইয়া 

নিশ্চিন্ত মনে-_- , 

বিছান বৈকালে রাজ! শুনেন পুরাণ । 

কৃষ্ণের করয়ে পুজা হয়্যা সাবধান ॥ (৩৪৩ পৃষ্ঠ!) 

(১২) ধনপতি সাগরের সঙ্গে পায়র। উড়াইতে যে কয়জন বন্ধু গিয়াছিল তাহাদের 

প্রায় সকলকারই বৈষব নাম । (৩৬৯ পুষ্ঠা) 
(১৩) শুককে বন্দী করিয়! ব্যাধ শুকের কাছে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়! বলিতেছে__ 

“বৈষ্ণব জনের সঙ্গ নিস্তারের বীজ” (বঙ্গবাসী সংস্করণ ১২৭ পৃষ্ঠা) । রা বিক্রমকেশরী 

জাতিম্মর শুকের পরিচয় জানিতে চাহিলে শুক বলিতেছে-_ 

শ্রীবৃন্দাবন পবিত্র স্থলে কালিন্দী স্বস্থানদলে 

জন্ম মোর কল্পতরু-মুলে। 

বৃন্দাবন বাঁস কারি নিশি দিশি দেখি হরি 

আছিলাম আনন্দ-মঙ্গলে ॥ 

গোয়ালা-বালক সঙ্গে আছিল আনন্দ রঙ্গে 

নিরবধি দেখি চান্দমুখ। 

বৃন্দাবন বাস করি নিশি দিশি দেখি হরি, 

তথ| গিয়। বিধি দিল ছুখ। (৪১১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

(১৪) রাজা রথুনাথের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবিকষ্কণ বলিতেছেন-__ 

আড়! উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী, 
সেবনে গোপাল কামেশ্বর ৷ (৪৬০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

(১৫) কবি আকাশ শব্চের পরিবর্তে সংস্কৃত আভিধানিক শঙ্ ব্যবহার করিয়াছেন 

বিষুপদ? ) এবং আকাশে চণ্ডীর আবির্ভাব তিনি দেখিতেছেন_-“আজি বিষুণপদতলে 

উর্রিল। ভবানী” চণ্তীকে বিষ্ুপদ্দতলে স্থাপন করিয়া চণ্ীমঙ্গল-রচয়িত| কবি আপনার 

ইঞ্টদেবতার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মনে হয়: এইটিই কবিব বৈষ্ণবত্থের চরম 

গ্রমাণ বলিয়৷ আমার বিশ্বা। (৪৮৬ পৃষ্ঠা) 
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(১৬) ধনপতি সাগরের পিতৃশ্রাদ্ধের সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল। 
--(৫৭৩-৫৭৫ পৃষ্ঠা) 

(১৭) চস্তীর বরপুত্র শ্রীমস্তের জন্ম হইলে প্ছূর্বল! কিস্করী গায় কৃষ্ণের চরিত” 

(৭১০)। লীলাবতী সখী লহনার সপত্বীর পুত্রজন্মহে তু-_ 
ভাপ খগ্ডিবার তরে মধুর মধুর স্বরে 

ভাগবতের গান গুণগাথা ।--(৭১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 
এবং-__- 

স্বামী আনিবেন ঘরে করিয়া কামন1। 

প্রতিদ্দিন ভাগবত শুনেন লহন! ॥--(৭১০ পৃষ্ঠা) 

বালক শ্রীমস্ত-_- 

শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেল1।--€৭১২ পৃষ্ঠা) 

কষ্ণলীল! অন্তবূপে করে তথি খেল ।--(৭১০ পৃষ্ঠা) 

(১৮) শ্রীমস্ত সাগরকে জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিতে পাঠাইয়! কবি শ্রীক্ষেত্রের 

বিশদ বর্ণন। করিয়াছেন, তাহাতে কবির হদয়াবেগের পরিচয় পাওয়। যায়। 

--(৭৮২ পৃষ্ঠা) 

(১৯) শ্রীমস্ত সিংহলরাজের কাছে উজানীরীজের পরিচয় দিতে গিয়। বজিতেছেন-- 

পবিত্র নিন্মল যেন গঙ্গাজল 

সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।--(বঙ্গবাসী-সংস্করণ ২৪৫ পৃষ্ঠা) 

বিক্রমকেশরী রাজ! প্রতিহাপিক ব্যক্তি, এবং তিনি শৈব ছিলেন, তার প্রমাণ 

আছে। 

(২০) জরতী ব্রাহ্মণীর বেশধারিণী চণ্ডী সিংহলের কোটালকে বলিতেছেন-_- 

কোটাল, ছুঃখ পাইল ছুরাদৃষ্ট-দাষে । 

জিনিয়া ইন্দরিয়গণ না সেবিল নারায়ণ 
কারেহ না করিল সস্তোৌষে ॥--(৮৫৬ পৃষ্ঠ!) 

(২১) মণানে শ্রীমন্ত কোটালকে অনুরোধ করিতেছে_-“দেহ তুলীর মাল! ।” 

--(৮৫৮ পৃষ্ঠা) 

(২২) দিংহলেশ্বর চণ্ডীর স্তৃতির সময বলিতেছেন-_-“খগেন্্রবাহন-সহচন্ী ।” 

--(৮৯৯ পৃষ্ঠা) 

" (২৩) শ্রীমন্ত পিতাকে দিংহলরাঁজের কারাগারে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ 

করিয়! বলিতেছে-_ 

কাগ্ডার ভাই, ঝাট চল তেজিয়! সিংহল। 

১০১ 
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ধর বৈষ্ব-বেশ, চলহ আপন-দেশ, 

ভিক্ষা করি পথের সঘল॥-_-(৯০৬ পৃষ্ঠা) 

(২৪) পিংহলরাজকে চণ্ডী বলিতেছেন-_ 

কৃষ্ণের পিরিতে দেহ বন্দীঘর দান ।--(৯০৪ পৃষ্ঠা) 

(২৫) শ্রীমস্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সম্কল্প করিলে তার স্ত্রী সুশীল! 

তার শ্বামীকে নিজের পিত্রালয়ে রাখিবার জন্ত নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছিল; 
তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রলোভন এই-_ 

স্ীগণ মিলিয়া আমর! গাব গীত। 

আনন্দ হুইয়! শুন কৃষ্ণের চরিত ॥-_-(৯৩৬ পৃষ্ঠা) 

(২৬) শৈব ধনপতি সদ্াাগর চণ্ডীকে পুজনীয় দেবত। বলিয়া স্বীকার করিয়া 

স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন-_ 

যে জন তোমার নাহি করিল সেবন। 

শ্রীহরি সেবার সেই হবে কি ভাজন ॥ 

--+0৯৮১ পুষ্ঠটার অতিরিক্ত পাঠ) 

কলিঙ্গরা'জও চণ্ীর শ্তব করিবাঁর সময় এই একই কথ। পুর্বে বলিয়াছিলেন__ 

যেই জন নাহি করে তোমার পুজন। 

সেই নর কিবা জানে কৃষ্ণের ভজন ॥ 

(২৭) চণ্ডী খুল্পনাকে *র্গে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নান! শান্তর উপদেশ দিয়! পৃথিবীর 
গ্রতি খুল্পনার মমতা। শিথিল করিতেছেন; তখন তিনি খুল্লনীকে “গজেন্দ্রমোক্ষণ 

উপাথ)ান” এবং অজামিলের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে বলিতেছেন-_ 

হরিনাম হরিকথা কলুষনাশিনী। 
শী সা কী সু 

অভয়া কহেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস। 

হরিনামের মহিমা কহিল কৃত্তিবাস ॥--(৯৯৯ পৃষ্ঠ!) 
গং চি রত রং 

সর্বতীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈলু মন ॥ 
--০১০০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

(২৮) গ্রন্থ সমাপ্তির আগে কবিকস্ণ প্রার্থনা করিতেছেন-- 

হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন। 

বনে লইয়! কর বৈকুঠে গমন ॥---(১০০৯ পুষ্ঠ1) 
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গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়৷ কবিক্কণ বলিতেছেন-_ 

সর্ধলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত | 

সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥--(১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 
চণ্তীমঙ্গণ ক1৩'য হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব 

অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্রনের জগ্ত হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের 

ধন্মমতের জন্ভই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া! আমার অনুমান । 

কবিকষ্কণের বংশধরের] বলেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। যখন ভগবতী তাহাকে 

দেখা দেন ও কবিকক্বণকে তাহার পুজক হইতে বলেন তখন কবিকঙ্কণ আপন কুঙগমন্ত্র 
পরিবর্তন কাঁরতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; তাহাতে ভগবতী তাহাকে বলেন-_-“তুমি 
আমাতেই তোমার ইষ্দেবের মূর্তি দেখিতে পাইবে ।” তাই কবির গৃহে প্রতিষ্ঠিত 

মহিষনর্দিনী প্রতিমার চাননি হস্তে শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম এবং গলে বনমাল আছে। 

( বিশ্বকোষে কবিকঙ্কণের জীবনী দ্রষ্টব্য । ) 

মুবুল্দল্লাম কুল্বিকক্কশেন্সপ আন্িভ্ডান-কগল 

গ্রন্থসমাপ্তির উপনংহারে একটি শ্রেক আছে-_. 

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। 

কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥_-(১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত) 

ইহা হইতে আমর! একটা তারিখ পাই। “অঙ্কস্ত বাম! গতিঃ১, এই পদ্ধতি 
অনুসারে সঙ্কেতের অনুবাদ করিলে পাওয়৷ যায়--শশাঙ্ক (১) বেদ (৪) রস (৬ বান) 

রস (৬ ব! ৯) শক-_অর্থাৎ ১৪৬৬ বা ১৪৬৯ বা ১৪৯৬ বা ১৪৯৯ শক। শক প্রবর্তিত 

হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে) তাহ! হইলে ত্র শক হইতে আমর ১৫৪৪ হইতে ১৫৭৭ খুষ্টাব পাই। 

গ্রন্থকার গ্রন্থ-উৎপত্তির বিবরণ দিবার সময় লিখিয়াছেন__ 

ধন্ত রাজ! মানসিংহ কষ্ণপদে লোল ভূঙ্গ ; 

গৌড়-বঙ্গে উৎকল-মহীগ। 

পে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে 

ডিহীদার মামুদ শরিপ ॥--(২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

মানসিংহ ১৫১১ শক বা ১৫৮৯ খুষ্টাবে মুবা বাংলার সুবাঁদার নিযুক্ত হন ও ১৬০৪ 

খুষ্টাবে পদত্যাগ করেন) কারো! মতে মানসিংহের স্ুবাদারীর সময় ১৫৮৮-১৬০৮ খুষ্টাব্য। 

্রীযুক্ত যহনাথ সরকার বহারিস্তান নামক পুস্তক হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে মানপিংহ 

১৫৮৯-১৬০৬ পধ্যস্ত বঙ্গের স্থবাদার ছিলেন। উড়িস্। বিজয় কর! হয় ১৫৯২-৯৩ খুষ্টাবে। 

অতএব গ্রন্থসমাপ্তির শ্লোকের তারিখ ১৫৭৭ থুষ্টাব্ ধরিলেও ১২ বৎসরের গরমিল হয়। 



৯২০ পরিশিষ্ট 

রাজ! রঘুনাথের আদেশে কবিকষ্কণ চণ্তীমঙ্জল কাব্য রচনা! করেন। রাজা রথুনাথ 

১৪৯৫-১৫২৫ শক অর্থাৎ ১৫৭৩-১৬০৩ খুষ্টাবে রাজত্ব করেন । এ হিসাবে গ্রন্থসমাপ্থির 

কাল ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ কতক সঙ্গত বলিয়! মনে হয়। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার 

চট্রোপাধ্যাক্ রঘুনাথের রাজত্বকালের এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্র “ইশ করিয়াছেন। 

১৫২৮ শক অর্থাৎ ১৬০৬ খুষ্টান্দে কুতুব খাঁ বাংলার শ্বাদার ছিলেন। তাহার 
নিকট হইতে কবিকস্কণের পুত্র শিবরাঁম এক জায়গীরের সনন্দ পান। পুত্র ও পিতার 

বয়সে ২৫।২৬ বৎসর ব্যবধান ধরা হয়। তাহ! হইলে মুকুন্দরাম ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত 
ছিলেন বলিতে হয়। 

এ ছাড়া কবিকন্কণাত্বজস্থত কর্তৃক লিখিত ভাগবতের পু থি ১৬১২ শকে বা ১৬৯০ 

খৃষ্টাব্ষে নকল কর! হয়। ইহ! পুঁথি নকলের তারিখ। এই তারিখের আগে ষে 

কবিকঞ্চণ ছিলেন ইহ! নিশ্চিত; কিন্তু কত আগে বল! কঠিন। 

কবিকম্কণ তাহার গ্রন্থে চৈতন্যবন্দনায় (৩ পষ্ঠা ) চৈতগ্ঘপরি করদের নাম করিয়াছেন; 

জয়দেব বিছ্ভাপতি মাণিক-দত্ত বলরাম-কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবির নাম করিয়াছেন 

(১৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ); হুক (৪২১ পুষ্ঠার অতিরিক্ত ) ও ফিরাঙ্গী হার্মাদা 

(৬৬৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) প্রভৃতির নাম করিয়াছেন; এই-সব দেখিয়া বসস্ত-বাবু 

কবিকস্কণের সময় নিরূপণের চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন যে কবিকন্কণ এ সকলে 

পরবর্তী কালের লোক। 

ব্সস্ত-বাবু আরও দেখাইয়াছেন ষে আইন-ই-আকৃবরীতে সরকার শরীফাবাঁদ 

উল্লিখিত আছে ; এই সর্ঝার্ হয় তে৷ কবিক্কণের উল্লিথিত মামুদশরীপের নামে নাষ 

পাইয়াছিল। মামুদ শরীপ দাউদ খার সময়ে (১৫৭৩-৭৭ ) সেন্মাবাদ পর্গনার 

ডিহিদ্রার ছিলেন বোধ হয়। 

এই বিভিন্ন প্রমাণ হইতে কবিকন্কণের প্রাছর্ভাবের বিভিন্ন তারিখ পাওয়! যায়__ 

১৫৭৭, ১৫৮৮-১৬০৮) ১৫৭৩-১৬০৩, ১৫৮০। এই কয়টি তারিখে গরমিল থাকিলেও 

এই বল! যাইতে পারে যে কবিকম্ছণ ১৫৪৪ হইতে ১৬০৮ থুষ্টাব্বের মধ্যে বর্তমান 

ছিলেন। তিনি যে খুষ্টাণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি ইহ! নিঃসন্দেহ। 

দীনেশ-বাঁবু কবির জন্ম-বৎসর ১৫৩৭ থুষ্টাব্ব বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন 
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ) এবং শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্ব কবির জন্ম- 

বংসর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (বঙ্গীয় পাহিত্যপরিষৎপত্রিক )। “বঙ্গভাফার 

লেখক? পুস্তকের অনুমান “সম্ভবতঃ ১৫৪৭ থুষ্টান্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।” রাজনারায়ণ 

বন্থ অনুমান করিয়াছিলেন_-*১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খুষ্টাব্দে ) মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের 

রচনা আরম্ভ করেন, ১৫২৫ শকে € ১৬০৩ থুষ্টাব্দে) শেষ করেন।৮” “সম্ভবতঃ ১৫৭৫ 
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ধৃষ্টাকে কবিকন্কণ দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়! আরড়ায় পলায়ন করেন এবং তাহারই 
ছুই চারি বংসর মধ্যে চণ্তীকাব্য সম্পূর্ণ করেন।”-__বঙ্গভাষার লেখক। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন__...0)8 11016 10]. 193 010187)60 ৪9)9 

(17779 2691" (109 7681" 1699-91 4. 1). ৪৯) 10 1594 ০1 1098. 

--052081 9 150666755 02190669 0000158915160, 1027. 

কলিকিক্ুণেন্র বিদ্যোনজ্ত। 

কবিকম্কণ আপনার কাব্যের মধ্যে নিজের বিস্ভাবত্তার পরিচয় পর্দে পদে রচনাঁব 

মধ্যে ত দিয়াছেনই, ত৷ ছাড়! ভণিভাতেও ঘোষণা করিয়াছেন-__ 

গুণিরাজ-মিশ্র-ম্ৃুত সঙ্গীত-কলায় রত, 

বিচারিল! অনেক পুরাণ। 

দামুন্যা-নগরবাসী সঙ্গীত-অভিলাধী 

শ্রীকবিকম্কণ রস গান ॥ 

এ সং 

রঞ্িল নানা ছন্দ, গাইল মুকুন্দ, 

বদনে নাচে যার বাণী । 

্ * 

করিয়া হুছন্দ গাইল মুকুন্;, 

বদনে যার ভারতী । 

ইহ] হইতে জানা যাঁয় তিনি বহু পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন ও সঙ্জগ'তকলায় অনুরক্ত 

ছিলেন। শ্রীমন্তের বিস্তাশিক্ষার পরিচয়ে তিনি নিজেরই জ্ঞানের পরিচয় দিরাছেন। 
ধনপতিকে গিয়া তিনি নিজের কথাই বলাইয়াছেন--নাগরী বাঞ্চলা রায় পট়িবারে 

জানি। তিনি জ্যোতিষশান্ত্ও কিছু কিছু জানিতেন এবং গ্রহ্দিগের অনুগ্রহ-নি গ্রহে 

তার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। তিনি রন্ধনবিদ্যাতেও বিচক্ষণ ছিলেন__“শ্রীকবিকস্কণ ভাঁষে 

পণ্ডিত রন্ধন-উপদ্দেশে 1” তিনি নিজেকে নিজে অনেকবার পণ্ডিত বলিয়া প্রচার 

করিয়াছেন_-পরচিল নৌতুন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে”-__( ২৫৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ। ) 
মুকুন্দ রচিল মতিমান (বঙ্গবাসী-সংস্করণ ১১৭ পৃষ্ঠা । ) "মুকুন্দে রূচিল শুদ্ধমতি” 

(৩৯৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ।) “নানা শাস্তে নিশ্চদ বিদ্বান ।” 

বৈদ্যক শাস্ত্রে কবিকম্কণের কিছু জ্ঞান ছিল। পণ, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির নাম" 

পরিচয়, স্থান-পরিচয় বৈজ্ঞানিক রকমের না হইলেও কিছু কিছু ছিল। স্থানীয় রীতি 
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নীতি কুসংস্কার প্রভৃতির অভিজ্ঞতা ছিল আশ্চর্য রকম। এ সবের পরিচয় পরে 

বিশদ আলোচনা কর! যাইবে। 

হচল্রিল্প আশ্রন্-ক্গীতাছেল্ল পল্লিয্ 

কবিকম্কণ দামুগ্তার ডিহিদ্রার মামুদ্দ শরীপের অত্যাচারে পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ 

করিয়৷ ব্রাহ্মণভূমি পর্গনার মধ্যে আরড়া গ্রামে উপস্থিত হন এবং সেখানকার রাজা-- 

সন্ত বাকুড়া রায় ভাঙজিল সকল দায়, 

শিশুপাছে কৈল নিয়োজিত । 

তাঁর স্ুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত 

গুরু করি করিল পৃঁজিত ॥ 

--( ২৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

রং ঞ ঞ 

বীরমাধবের স্ৃত রূপে গুণে অদভূত 
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান । 

কবি আরও কয়েক জায়গায় রাঁজা রঘুনাথের কুলপরিচয় দিয়াছেন-_ 

আরড়া ব্রাহ্মণভূমি ত্রান্ধণ যাহার স্বামী 

নরপতি ব্যাসের সমান। 
ক ্ ঈ রি 

জগদবতংসে পালধি বংশে 

নৃপতি শ্রীরঘুরাম ।-_-(৮৬০, ৮৮০ পৃষ্ঠা) 
চি ৬৬ 

পালধি বংশেতে জাত দ্বিজরাজ রঘুনাথ 

যা সা 

ঢুলাল সিংহের সুতা দন! দেবী পাটমাতা 
কুলে শীলে গুণে অব্দাত। 

তার সুত নৃপরত্ব করিল বহুত যব 

বৈরিশূন্ত দেব রঘুনাথ ॥ 

আরড়া উচিত ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী 

সেবনে গোপাল কামেশ্বর ।--(৪৬০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 
৭৫১ ইত্যাদি পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 
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£ইসব পরিচয় হইতে আমর! কবির আশ্রয়দাতাদের এই বংশলত! পাই-_ 

বীরমাধব পালধি 

রাজা বাঁকুড়া রায় 

(জী দন! দেবী, হুলাল সিংহের কন্ঠ। ) 

রাজ! রঘুনাথ রায় ( রঘুরাম ) 

( গোপাল-কামেশ্বর-সেবক ) 

“প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমস্তই গানের পাল! ছিল। বঙ্গের বৈভবশানী ব্যক্তিগণ 

এইলব গানের আদর করিতেন। প্রত্যেক রাঁজসভাতেই সভাকবি নিযুক্ত থাকিতেন। 

তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উতসাহ-দীতার ধন্মবিশ্বাসান্ুকুল্যে কাব্য রচন। করিতেন | 
-_-বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । ২ 

আরড়া-ব্রাঙ্গণভূমির রাজা কবিকঙ্কণ মুকুন্রামকে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ 

জানিঘ্নাই আশ্রয় দিয়াছিলেন ও চণ্তীকাব্য রচনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

ক্ুলিন্চঙ্কণেল্র 5জ্জীষ্জ্জ্ন ল্স্নাল্র কাশ 

কৰি গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ নিজেই নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন-_ 

গুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ, 

এই গীত হৈল ষেন মতে । 

উরিয়া মায়ের বেশে করির শিয়র-দেশে 

চগ্ডিক! বসিল| আচন্বিতে ॥ 

-(১-২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

গ ১৪ খ 

দামুন্ঠ। ছাড়িয়। যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই, 
পথে চণ্ডী দিল! দরশনে ॥ 

৫ ক ক 

) আশ্রয় পুধুরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুকপোড়া, 
পুজা কৈনু কুমুদ- প্রথনে | 

ক্ষুধা ভ্রম পরিশ্রমে নিদ্র! যাই সেই ধামে, 
চণ্ডী দেখ! দ্দিলেন ম্বপনে ॥ 
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পাত্রপাত্রীর চরিত্র বিচিত্র হুইয়। ফুটিবার অবকাশ পাইয়াছে; এবং (৩) সমস্ত 

ব্যাপারটায় এক অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাতক্তি ভয়বিল্ময় সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা আমর! 

চণ্ীমঙ্গলের ছুটি উপাখ্যানেই দেখিতে পাই। 

চগীমঙ্গলেল্স তিন ভাগ 

কবিকম্কণের চণ্তীমর্গল কাব্যে প্রধানতঃ ছুটি উপাখ্যান আছে--(১) কালকেতু 
ব্যাধের বার! চণ্তীপৃজ।-প্রবর্তন এবং (২) গন্ধবেণে সদাগরদের দ্বারা চণ্ডীকে দেবতা 
বলিয়। স্বীকার ও প্রচার। কিন্তু এই ছুই উপাখ্যানের উপক্রমণিক। বা প্রস্তাবনা-স্বর্ূপ 

আর একটি তৃতীয় উপাখ্যান আছে। এই প্রস্তাবনাটি চণ্তীর স্বর্গ বা অমর্ত্য লোকের 

কাহিনী, এর সঙ্গে নরলোৌকের সম্পর্ক নাই। পরবর্তী উপাখ্যান ছুটি মর্তের, চত 

লীল| করিতে মর্ভে আসিয়া নরসমাজে বারবার উপস্থিত হইয়াছেন। এই. ৩ সএক্্রম 

অনেকটা সংস্কৃত পুরাণের অন্গকরণ। ৃ 

চগীন্ঙ্গল বালা « পুলা 

সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণ আগেই বলিয়াছি_ স্থ্টি, ও ।তিন্থষ্টি, মন্বস্তর, বংশ, বংশাহু- 

চরিত। চত্তীমঙ্গল কাবোও এই পীচটি লক্ষণ যথ ক্রমে দেখিতে পাই। প্রথমে 

« দেবদেবীর বন্দনায় মর্ললাচরণের পর আদি দেব ও আনি দেবীর দ্বারা ব্রহ্ধা! বিষুঃ 
ঈ; দ্বিতীয় স্তরে মনুর প্রজান্থষ্টি ও হ বংশে সতীর উত্তব  ব্রন্ধার পুত্র 

"বং তিনি সতীর সঙ্গে মহাদে- বের বিবাহ দিয়াছিলেন; তৃতীয় 

- দেহত্যাগ, সতীর উমা। রূপে পুনর্জন্ম ও মহাদেবের সহিত 

বিবাহ । শব দার - * প্রথমে হিমালা য়র ঘরজামাই হইয়া ছিলেন; উমা 
মায়ের খোট। সহ করিতে ন! পার, ...ক্ম লইয়া! বীর বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। 

(ভিক্ষুক শিবের সংসারে নিত্য টানাটানি ও কলহ; ৬৭! নিরুপায় হইয়া আবার 
স্থির করিতেছেন-_ ্ 

জইয়! সে বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদরে, 

সঙ্গে লইয়া যান মাতা! ( গৌরী ) বাপের মন্দিরে । (৮৯ পৃষ্ঠা ) 
তখন পল্সা উপদেশ দিল যে মর্তে পুজ! প্রচার করে, তাহা হইলে বলি নৈবেগ্ 

যণে্ট মিলিবে, সংসারে আর খাওয়া-পরার অভাব থাকিৰে না। 
এষ্ঠ ঈপদেশ শন্ুসারে চণ্তী প্রথমে কলিঙ্গরাজের, দ্বিতীয়ে পশুদের, তৃতীয়ে 

কালকেতু ব.ধেখ, চতুংখ 'বান্টানা” খুল্পনার, পঞ্চমে শ্রীমস্ত ও ধনশতি সদাগিরের 
পূজা! আদায় করেন। 

এই উপাখ্যানের মধ্যে মহাদেব ও চণ্ডীর পুজা-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাওয়া যায়। 
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শিব ও স্পভ্তি- গুজান্প ইতিহাস ্ 
দেবপূুজার ক্রষপরিণতির ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখ! যায় বেদ ও মহাভারতের 

রুদ্র ছিলেন অগ্নি এবং শিব আসলে ছিলেন অনাধ্য দেবতা ; কিরাত ও ভিল ও শবর- 

দের দেবত!| রুদ্রের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেব হুইয়া উঠেন (মগাদেব-বন্দনায় 

মহাদেবের উৎপত্তির ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। ছূর্গাও শবরী কিরাতী ভিন্নী নামে পরি চিত। 

--শবরৈঃ পুলিন্দৈশ্ৈব নানাদন্থ্যভিঃ পুজিতা। এই ছুই অনাধ্য দেবতা যখন ঘনিষ্ঠ 
আত্মায়তায় ্বামিন্ত্রী হয়! উঠিলেন, তখনও আধ্য ব্রাহ্মণের এদের স্বীকার করেন 

নাই-__এবং তারই ফল দক্ষজ্ঞে শিবের অনিমন্ত্রণ ও শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ। শিব 

দুর্গী বখন আত্মশক্তিতে দেবতাদের মধ্যে নিজেদের আসন কায়েমি করিয়া লইলেন, 

তখন তাহার! মর্ভের দিকে মন দ্িলেন। বৈদ্দিক রুদ্র শিব প্রভৃতি নামের স্থপারিশে ও 

বুদ্ধদেবের রূপগুণ ও ধর্মমত আত্মসাৎ করিয়া শিব আগেই মর্তে নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
লটযাছিলেন ; বেদে মেয়ে-দেবতার প্রাধান্ত না! থাকাতে এবং বৌদ্ধধর্ম্েও স্ত্রীপ্রাধান্ত 

ন! থাকাতে চণ্তীর পুজা -প্রচারে বিলম্ব ঘটিয়াছিল ও চণ্ডীকে বিশেষ বেগ পাইয়। নিজের 
পৃজা প্রচার করিতে হইয়াছিল।-_- 

যে কালে ভবানী গেলা কলিলের দেশ। 
সেইকালে পুজা লৈল! ভুবনে মহেশ ॥ ( ১০২ পৃষ্ঠা) 

স্বামী দিব্য পুজ। পাইতেছেন, অথচ চণ্তী নিজে পাইতেছেন না, এই ছঃখে চণ্ডী-_ 

চরণে ধরিয়া নিবেদিল। মহেশ্বরে । (১১৩ পৃষ্ঠা ) 

চণ্তী স্বামীর হাতে পায়ে ধরিয়! তাকে রাজী করিলেন-__শিব মর্তে চণ্ীর পুজাঁ- 

প্রচারে সাহাধ্য করিবেন। এই সর্ত অন্ুর্সারে এক বার ইন্দ্রপুত্র নীলার ও অন্ত বার 

স্বগনর্তকী রত্বমাল! শাপত্রষ্ট হইল, এবং পৃথিবীতে কালকেতু ব্যাধ ও খুল্পন! হইয়া! জন্মিয়া 
চগ্তীর পৃজা-প্রবর্তন করিল। 

বর্জতাহিজ্ে স্পিবি-্ণভ্িলল্র প্রভ্ভান্ব 

বঙ্গসাহিত্যের প্রাথমিক অবস্থা হইতেই ধর্মকলহের আভাস পাওয়! যায় এবং সেই 
বিরোধী ধর্মের দেবত! শিব ও শক্তি। অনার্য শূলপাণি ভৈরব ঘখন তাহার রুদ্র-তেজ 

ভুলিয়া বুদ্ধের অনুকরণে শাস্ত নিরীহ শিব মহাদেব হইয়া উঠিলেন, তখন এই নিক্ষিয় 

উদানীন দেবতা প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল যুবন জাতিদের মনন্তষ্ি করিতে পারিতেছিলেন 
না) দেশের বুকের উপর মুদলমান বিজেতারা! প্রবল শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া! আসিয়া 

দাড়াইয়াছিল; তাদের জীবস্ত দেবতায় জীবস্ত বিশ্বাস তাদের তুদর্য ও অগ্রতিষেধ্য 



৯৩০ পরিশিষ্ট 

করিয়া! তুলয়াছিল; এদের বাধা দিবার মতন শক্তি ও উৎসাহ অত্যাচারপীড়িত 

লোকের! নিশ্চেষ্ট দেবতা শিবের কাছে বাবুদ্ধদেবের কাছে বা বৈষ্ণবধর্ম্ের বেণু- 

গোপাল দেবতার কাছে পাইতেছিল না। তখন তাহাদের আবশুক হইল প্রচগ্ুশক্তি 
মাতৃদেবতার, যিনি পীড়িত ভীত ভক্তদের অঙ্কে স্থান দিয়া শত্রশাতন করিতে 

পারিবেন। এইরূপ ষখন দেশের অবস্থা তখন চণ্ডীর মাহাত্মা আশার সংবাদ লইয়া 

প্রচারিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজের পুরাতন দেবতা শিব চণ্ডীর নিকট 
পরাভব মানিলেন, শিবভক্ত ধন্পতি ও চাদ সদাগর মেয়ে-দেবত চণ্তী ও মনসার পরা- 

ক্রম হাড়ে হাড়ে ভূগিয়! ক্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । *স্প্ইই দেখ! যায়, এই কলহু- 
বিশিষ্ট দলের সহিত ইতর-সাধারণের কলহ । উপেম্সিত সাধারণ যেন তাহাদের 

প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতাঁর আশ্রয় লইয়া! ভদ্রসমাঞ্জের শান্ত-সমাহিত-নিশ্চেষ্ট বৈদাস্তিক 

যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।”- রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য। প্প্রাচীন 

বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপে সাহাধ্য করিয়াছেন ।৮--_ 

বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । পরে এক বার শিবকে বীরাচারে চাঙ্গ করিয়া তুলিবার চেষ্টা 

হইয়াছিল, কিন্তু বীরাচারী শৈবর। বীরাচারী শাক্তদের সঙ্গে ঘন্ছে পারিয়া উঠে নাই। 

বীরাচারীদের চেষ্টা হইয়াছিল ভয়ে ভড়প্রায় লোকদের বীরত্বে অনুপ্রাণিত করিয়া 
তুলিতে হইবে। তাই তাহাদের দেবকল্পন! পুজাপদ্ধতি আচার-অন্ুষ্ঠান সবই বীরত্ব- 
উদ্বোধক । তাহাদের দেবহা কালী করালী চণ্ডী চামুণ্ড তার! ছিন্নমস্তা) তাহাদের পুজা 

সকল প্রকার পণ পক্ষী নর বলি দিয়! রুধির-শস্রোতে ; তাহাদের সাধনা শবের আপনে 

শ্মশানক্ষেত্রে অন্ধকার অমাবস্তায়; তাহাদের ভূষণ রক্তবস্ত্র, রক্তজবার মাল!, রক্তচন্দনের 

ও সিন্দুরের তিলক, নরকপাল, অস্থিমালা ;) তাহাদের সঙ্গী ভ্রিশুল খড়ণ অসি। কিন্তু 

বাংলার জলবায়ুর গুণে এখানে চণ্ডীর উৎকট ভীষণতা৷ চাপ! পড়িয়! তাহার বরাভদ্নকরা 

মাতৃমুত্তিই প্রতিষ্ঠা পাইল এবং চন্তীকে শান্তা করিবার সাহায্য করিল বৌদ্ধ-ধর্মের 
অবশেষ বৈষ্ঞব-ধশ্মের প্রবল বস্তা । 

“হিন্দুধর্মের অভ্যুত্খানকালে বোধ হয় শৈব ধশ্মই সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন 
করে।."**'শৈব ধর্মের উপর পৌরাণিক ও লৌকিক ধশ্মতরঙগ উপযুপরি আঘাত 
করিয়াছে ।***""" বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসক ভক্তগণের 

জন্ত যেরূপ কাধ্যতৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতাস্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়৷ 

মনে হয়।'" "**ন্বীয় পুজা-প্রচারের জন্ত চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শাস্তি ও রাত্রে নিদ্র 

ঘটে নাই 1:-"**"ভক্তের স্টর্বণমাত্র ইহার! কখনও সাক্রুনেত্র, কখনও খড়গহত্ত। কিন্ত 

প্রায়শঃ ইহার সামান্ত মানবীর সায় রাগ হিংস! ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। ছু-এক 

স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডীদেবী *মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন।..'..কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মা 
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বন্তীর উদ্ধষশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না।'-...*মৃতরাং বিষহ্রিদেবী ও চণ্তীর প্রতিপত্তি 
যে বল্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি 1"... ইহাদের সচেষ্ট দয়ার 
ভাব ও সগুণ-সত্তার পরিচয় তাহাদিগকে নববলসম্পন্ন করিয়াছিল।”__বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য। 

চণ্ডী একদিকে ভয়ানক, অপরদিকে আবার অভয়!; তাহার বিরাগে দুর্গতি, তাহার 
অনুগ্রহে অভাজনের উন্নতি দেখানোই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উন্দেশ্ত। কাব্যের ফলশ্রুতি 
হইতে আমর বুঝিতে পারি কেন এই ধর্মবিশ্বাস এত বদ্ধমূগগ হইতে পারিয়াছিল__ 

অসাধ্যসাধিনী মাতা তোমার চরণ। 

মরিলে বাহড়ে হারাইলে পায় ধন ॥ ( ৯৬০ পৃষ্ঠ! ) 

কালকেতু ও খুল্পন! শ্রীমস্ত প্রভৃতি মৃত্যুর পর যমের শাসন এড়াইয়। একেবারে চণ্ডীর 
মহিমায় স্বর্গবাসে যাইতে পারিয়াছিল ইহাঁও যম্যন্ত্রণাভীত লোকদের কাছে কম সাম্তবন! 

ও আশার কথা নয়। অধিকন্ত এক স্ুথও চণ্ডীর কপাধীন-_ 

কলিকালে চগ্ডিকাঁর হইল প্রকাশ । 

যার যে বা মনোরথ, পুরে তার আশ ॥ 

ব্রাহ্মণ শুনিলে ধন্মশান্ত্রের ভাঙন । 

যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ ॥ 

বৈশ্রেতে শুনিলে হয় থাণিজ্যেতে মতি। 

শৃদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি ॥ 

(১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

তৌচ্ধ নৈম্ব্ুব গু মুগনলম্মানন হর্ছেলল প্র্ডানেন্র পল্িচ্স্র 

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতার কাগ্চিনী তা£ আমর আগে দেখিয়াঁছি। 

এই [তিন সাম্যবাদী ধর্ম সমাক্ডে যে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল তাহারও পরিচয় আমরা 

কাব্যের মধ্যে অর অল্প পাই। ছুনিয়ার় এত লোক থাকিতে চণ্তীর অনুগ্রহ 

পাইল ব্যাধ এবং সে রাজ! হইয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল) তখনকার রাজাদের চেয়ে 

সমাজে বণিকৃদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অধিক দেখিতে পাই-_তাহার কারণ মুসলমানদের 

সার্ধঘভৌম আধিপত্যে রাঞ্জাদের শক্তির থর্বত ও ভাগ্লঙ্্ীর সন্ধান-৩ৎপর 

উদ্মোগী মুসলমানদের উৎসাহে বণিক্দের প্রাধান্ত । ব্যাধদেরও নাম সংস্কতমূলক-__ 

ধর্মকেতু, কালকেতু, সঞ্জয়কেতু ; সধাগরদের নাম--ধনপতি, শ্রীপতি, লক্ষপতি) 
কিন্তু ব্রাঙ্গণদের নাম-_সোমাই, দনাই, জনাই ; ব্রাহ্গপগণ বিবাহের ঘটকালি কছে 
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এবং অত্যন্ত লোভী) -জনাই পণ্ডিত ধনপতির ঘটকালি করিতে লক্ষপাতির বাড়ীতে 

গিয়াছে, সে ভদ্রলোক-_ 

পাচ অর্থ্য দিয়া দিল বসিতে আসন। 

প্রণাম করিয়। করে নিজ নিব্ধন ॥ 

কিন্তু 

ইহা শুনি দ্বিজবর করে অভিমান । 
কোথা দিলা কন্ত। বিভা না দিল! জানান ॥ 

বসন দক্ষিণা যদি নাহি দিলা দান। 

ব্যবহার ঘুচাল্যা সন্দেশ গুয়া পান ॥ 

( ৩৬৬ পৃষ্ঠা ) 

সিংহলের শা'লবাছন রাজার অগ্রিশর্শা পুরোছিতও মূত্তিমান লোভ-_ 

আজি ভেটের দ্রব্য রায় দেখি চাব্রিভিতে। 

মনোহর নান! দ্রব্য আল্য কোথ! হৈতে ? 
%ঃ ্ ক 

কাধ্যকারণের বেল! আমি উদাসীন । 

বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন ॥ 

আমি সভে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট। 
( ৬৮৬ পৃষ্ঠা ) 

ব্রাঙ্গণ ঠক প্রবঞ্চক ? ভাড় দত্ত ত্রাহ্মণকে সহায় করিয়! কালকেতুকে প্রবঞ্চন! করিয়। 
বন্দী করিয়াছিল-_ 

মোর সঙ্গে দেহ সবে য়েকটি ব্রাহ্মণ । 
তার হ্ডে দেহ পান কুকুম চন্দন ॥ 

রাজ! দিগ্লাছেন পান তোমারে প্রসাদ । 

এমন বলিয়! আমি ভাগডাইব ব্যাধ ॥ 

(৩০৮ পৃষ্ঠা ) 
মর্থ বিপ্র বৈসে পুরে, নগর্যা জাজণ করে, 

শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান। 
চন্দন-তভিলক পরে, দেব-পৃজা ঘরে ঘরে 

চাল্যের পুটুলী বান্ধে টান ॥ 
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মোদকের ঘরে খণ্ড, গোপঘরে দধি-ভাগ্, 

তেলীর ঘরে তৈল কোগী ভরি । 

কোথাও মাসর1 কড়ি, কেহ দেই ডালী বড়ি, 
গ্রাহযাজী সানন্দে সাতরি ॥ 

ৰ ( ২৬৩ পৃষ্ঠা ) 
৬ কৰি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণদের এইরূপ হীন ব্যঙ্গযচিত্র আঁকিয়াছেন; অপর 

পক্ষে কালকেতু ব্যাধের চরিত্রের দৃঢ়তা ও মহত্ব এবং ধনপতি বেণের দৃঢ়ত। ও 

ওদাধ্য এই ব্রাহ্গণ কবিরই স্থষ্টি; এ সমন্তই বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্মের 
অন্যধন্মীবলম্বী অনজ্ঞাতদের উন্নত করিবার চেষ্টার প্রভাব বলিয়াই মনে হয়) ব্রাহ্মণ 

ষে উচ্চাসন একচেটে দখল করিয়া থাকিবে মনে করিয়াছিল তাহা ধুলায় গড়াইয়া 

পড়াতেই তার পতন আরে। অধিক হাস্ত-উদ্দীপক হইয়াছিল। ) 

“যখন মুদলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জলস্ত পরিচয় দ্িতেছিল, তখন তাহার 

(বঙ্গের জনদাধারণ ) নিগুণ ব্রন্মোপাসন! লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। 

মুদলমান-বিজয়ের পর এইজন্য শাক্ত এবং বৈষ্ণৰ ধর্ম বিশেষরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।” 

_-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 

(হিন্ুধর্ষের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধন্্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হয় নাই, তাহ। 

হিন্দুধন্মের একাঙ্গীভূত হুইয়! প্রচ্ছন্নব্ূপে আত্মগোপন করিয়াছিল। অপর দিকে 

বৌদ্ধধর্খের রূপান্তর চৈতন্দেবের বৈষ্ণব ধম্ম প্রচারিত হওয়াতে দেশের লোক 

সহজেই তাহাতে মাতিয়। উঠিতে পারিগ্নাছিল। এই-সব ধর্বন্তার প্রভাবে সমাজে 

যে পলি পড়িতেছিল তাহার ফলে দেশের লোক সর্বধন্মনমন্থয় করিবার উপাারত! অর্জন 

করিতেছিল।) | 

“প্রাচীন বঙগসাহিত্যে শান্সের দোহাই ভিন্ন অন্ত কথা নাই। পুরুষদিগের ত 

কথাই মাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির. দেখাইতেন। ফুল্লর। 

ছন্মবেশিমী চণ্তীকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন, 
লন! দ্বেষপরবশ হইয়৷ খুল্লনাফে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে; খুল্লন! 

কতকগুপি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়৷ সপত্বীর তর্ককুহক দুর করিতেছেন.......-......, 

এইরূপ অপংখ্য স্থলে দেখ! যাইবে, শান্ত্রচ্চা সমাজের নিয়তম স্তরে, এমন কি 

মছিলাগণের মধ্যেগ প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংসন্দীর 

জল পান করিয়। দুঃখভারাক্রাস্ত হৃদয়ে তাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে ।.....১,০০, 

কিন্তু ব্রাঙ্গণ্যধন্দম পূর্বের ন্যায় সর্বত্রই ত্রাহ্ষণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করি! উখিত 

হয় নাই ।”--বঙগভ।ষ! ও সাহিত্য । 
৬৩০৩) 
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প্রা্চীনন কাব্যে লাম্রক্ক-্নাম্তিক্ষা 

দেশ-বিদেশের প্রাচীন কাব্যের নায়ক-নায়িকাদিগকে দেবতার অবতার কর 

একট! প্রথা দীড়াইয়! গিয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত ছইতে সুরু করিয়। মধ্যযুগের 
মঙ্গলকাব্য পর্যযস্ত এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে । চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম গল্পের 

নায়ক কালকেতু ও দ্বিতীয় গল্পের নায়ক নায়িকা! শ্রীমস্ত খুল্লনা স্থশীল! ও জয়াবতী 

শাপত্রষ্ট দেবত। অথব1 দেবকল্প গন্ধবর্ব। যে-সব লোক চণ্ডীর পুজ। প্রচার করিয়াছে 
তাহারাই শাপত্র্ই দেখাংশী। এর দ্বারা একদিকে চণ্তীর শক্তির ও অপর দিকে 

চণ্তীপুজার আভিজাত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। চণ্তীর এমন প্রবল শক্তি, 
তিনি কুপিত হইলে দেবতাঁদেরও নিস্তার থাকে না; এবং চণ্তীর পুজা মর্তে যদিও 

সামাজিক হিসাবে নিম়শ্রেণীর লোকের দ্বারাই প্রবন্তিত হইতেছে কিন্তু আসলে 

তাহার! দেবতা; এই ছুটি কথা বুঝাইবার জন্য নায়কনায়িকাদের শাপভ্ষ্ট দেবতা 

করিবার প্রয়োজন হইয়্াছিল। 

চণ্ডী আসলে অনাধ্য দেবতা; শবর রাড় চোয়াড় জাতির। যখন প্রবল হইয়া 

উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দেবতাদের সভ্যসমাজে প্রবেশ অনিবাধ্য হইয়া উঠে। 

সেইজন্ত কালকেতু ব্যাধের পৃজিতা দেবতাকে ব্রাঙ্গণগণ যখন শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইল তখন কালকেতুকে শাপত্রষ্ট দেবত! করিয়! ব্রান্মণ্যধন্মের মর্যাদা কোনোর কমে 

রক্ষা! করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। 

নিকক্ণ মুব্ুুন্দলীমেেল্স ল্লহ্িত স্াব্যেন্স নাহ 

কবিকম্কণের কাব্যের নাম যে কি তা ঠিক জান! যায়না । কৰি ভণিভাতে 

অন্বিকামঙল ও অভয়ামঙ্গল পর্য্যায়ক্রমে বহুবার লাঁখয়াছেন--“অর্িকামঙ্গল কবি- 

ক্কণেতে ভণে”, “অভয়া-মঙ্গল কবিকন্কণে গান।” যে দেবী মাতৃরূশিণী ও অভয়দাত্রী 

তাছারই পুজ! প্রচারের জন্ত এই মঙ্গলকাব্য রচন1। কিন্তু সেই দেবীর নাম চণ্ডী 

এবং তিনি শক্তিমন্নী বলিয়া তাহার চরিতকথ। চণ্তীমঙগল নামেই সমধিক পরিচিত 

হুইয়াছে। ছু-এক জায়গায় ভণিতায় পগোৌরীমঙ্গল” বল! হইয়াছে-_“মুকুন্দ রচল 
গৌরী-মঙ্গলের সার ।” ছুই এক জায়গায় চগ্ডিকা-মঙ্গল নামও পাওয়া যায়--“করিয়া 
নান! ছন্দ স্থুকবি মুকুন্দ চগ্ডিকমঙগল ভণে।” “চগ্ডিকা-মঙ্গল কবিকন্কণে গায়।” 

কিন্তু অভয়ামঙ্জল নামের ভণিতাই সমধিক । অতএব অনুমান হয় ষিনি ভয় 

হরণ করিয়! অভয় দান করেন সেই অভগ্নার নামেই কবিকস্কণ তাহার কাব্য রচনা 

করিয়াছিলেন। 
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শ্ালক্েতুল্প উপাখ্যান্ন 

“কবিকম্কণ-চণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে 

উঠিয়াছে। কেন উঠিক্লাছে, তাহার কোনে! কারণ নাই-ব্যাধ যে ভক্ত ছিল 

এমনো পরিচয় পাই না। বরঞ্চ দে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয় দেবীর ক্রোধভাজন 
হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিয়াছেন। 
ইহাই শক্তির খেল! । 

“ব্যাধকে ফেমন বিন! কারণে দেবী দয়! করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি 

বিনা দোষে নিগ্রছ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়! দিলেন।” 
অথচ একদিন এই কপিঙগগরাজেন কাছে পুজা লইবার আগ্রহে চণ্ডী প্রতিজ্ঞায় 

কল্পতরু হুইয়। বলিয়াছিলেন-_ 

করি বহু পরামর্শ আল্যা. ভারতবর্ষ, 

₹ইব তোমার পৃঙ্জা আগে। 

করিব রিপুর ধ্বংস বাড়াৰব তোমার বংশ, 

নৃপতি করাব নর-ভাগে ॥ 

হৈয়া তোরে কৃপামহী সমরে করাব জই 
য়েক ছত্রে পালিৰে অবনী। 

বাড়াৰ তোমার যশ, ভুবন করাব বশ, 

করিব নৃপতি-চুড়ামণী ॥ 
(৯৪ পৃষ্ঠা) 

"জগতে ঝড় জলগ্লাবন ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি, তাহার মধ্যে ধর্মনীতি- 

সঙ্গত কাধ্যকারণমাগ! দেখ! যায় না) এবং সংপারে সুখছ্ুঃথবিপৎসম্পদের যে আবর্তন 

দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির স্ুুসঙ্গতি খুঁজিয়। পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, 

যে শক্ত নির্বিচ'রে পালন করিতেছে, সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। 

এই অহৈতুক পানে ও অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন 
ধর্মীধন্ম ববর্জিত শক্তিকে বড় করিয়৷ দেখ তখনকার কালের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। 

তখন নীচের লোকের আকম্মিক অভাথান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই 

দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়! অরণ্য কাটাইয়া 
নগর বানাইয়াছে এবং প্রভাপশালী রাজা হঠাৎ পরান্ত হইয়া লাঞ্ছিত হুইয্কাছে। 
তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল-_ষ্টাহাদের খেয়াল- 

মারে সমস্ত হইতে পারিত। ই"হার! দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়! নীচ 
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মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হুইত। ইছার1 নির্ঘয় হইলে ধর্মের দোহাই ও কাহাকে 
বিনাশ হইতে রক্ষ। করিতে পারিত না। ইনাই শক্তি। 

*এই শক্তির গ্রসন্ন মুখ মাতা ) এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী । ইহারই 
প্রসাদোহ পি ভয়ঙ্কর: | সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বলিয়া! থাকিতে হয়। কিন্ত 

যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাতখুন মাপ) যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র 

ততক্ষণ াঁহাঁর সঙ্গত-অদঙ্গত সকল আব্দারই অনায়াসে পুর্ণ হয়। 

“এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার 

কাছে প্রত্যাশার কোনে! সীমা নাই। আমি অন্তায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, 
আমি অক্ষম হইলেও আমার ছুরাশার চরমতম স্বপ্র সফল হইতে পারে। যেখানে 

নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দ্রেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ধ করিয়া 

রাখিতে হয়। 
*এই-সকল কারণে যে-সকল বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা! জনদাধারণকে 

ভয়ে-বিম্ময়ে অভিভূত করিয়! রাখিয়াছিল, এবং স্টায়-অন্তায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ- 
চিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিক্লাছিল, হর্ষ-শোক বিপৎ-সম্পর্দের অতীত শান্ত-সম্ছিত 

শিব সে সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্ধেষ প্রসাদ-অপ্রসাদে 

লীলাচঞ্চলা ধ্ৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবতের চরম আদর্শ । সেইজন্য 
তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত-_“দিললীশ্বকে। বা জগদীশ্বরে! বা।ঃ 

«“কবিকন্কণের চণ্ীতে দেবী এই ষে ব্যাধের দ্বার নিঙ্জের পুজা মর্ত্যে প্রচার 

করিলেন, শ্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংল! দেশের এই 

লোকপ্রচলিত কথার কি কোনে! এঁতিাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বার 

যে ভীষণ পুজ! এককালে ব্যাধের মধো প্রচলিত ছিল, সেই পুজাই কি কালক্রমে 
উচ্চ সমাজে গ্রবেশলাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর নামক ক্রুকম্মা 
ব্যাধ্জাতিন্ন পুগ্গাপদ্ধতিতে ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? মালতীমাঁধবের 
করালাদেবীর . পূ্জোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যাঁয়, তাহা কখনই আর্্যসমাজের 
ভদ্রমণ্ডলীর অন্থমোদিত ছিল বলিয়৷ মনে করিতে পারি না। এক সময়ে এই দেবীপৃভ! 
যে ভদ্রসমাজের বহিভূতি ছিল, তাহ! কাদন্বরীতে দেখ! যায়; কৰি দ্বণার সহিত 
অনাধ্য শবরের পুজাপদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পণুরুধিরের 
দ্বারা দেবতার্চদ ও মাংস দ্বার! বলিকর্দ্ম তখন ভদ্রমগ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্ত 

সেই ভত্রমণগলীও পরাস্ত হ্ইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের 
জিনিস উপয়ে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। 

“বৌদ্ধধর্ণী লৌপের পর কলিঙ্গদেশে শৈধধর্মের গ্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল-_ 
সি 



ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান ৯৩৭ 

ভূবনেখর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাঞ্জারাও প্রবল রাজ! ছিলেন। এই কলিঙ্গ- 

রাজত্বের প্রতি শৈবধর্মবিদ্বেধীদের আক্কোশ-প্রকাশ__ইহার মধ্যেও দুর ইতিহাসের 

আভাস দেখিতে পাওয়া! যায়।”-_সাহিত্য (রবীন্দ্রনাথ)। 

কালকেতু ও ফুল্পরাই পূর্বজন্মে ইন্তরপুত্র ও ইন্রপুত্রবধূ ছিল বল! হইয়াছে। *পূর্ব- 

জন্মের একটি ব্যাধ্যা দেওয়া বৌদ্বদ্িগের সময় হইতে চজ়্া! আসিয়াছিল।” এই 

ব্যাখ্যার মধ্যে নীচ ব্যাধের পুজিত| দেবীকে ব্রাহ্মণাসমাজে চল করিবার চেষ্টার মধ্যে 
একটু ফাঁকি ও সাত্বন! ছই-ই আছে-_ ব্যাধ যে-সে লোঁক নয়, শাপভ্ষ্ট ইন্্কুমার ! 

থনসতি ঙ্গাগল্লেল উপাখ্যান 

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈস্ত শিবোপাসক | শুদ্ধমাত্র এই 

পাপে চণ্ী তাহাকে নান ছুর্গতির দ্বার! পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্মা প্রমাণ করিলেন। 

বন্ততঃ সাংসারিক স্ুখছুঃখ-বিপৎসম্পণের দ্বার] নিজের ইদেবতার বিচার 

করিত গেলে সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পুজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত 

ইচ্ছার তরঙ্গ খন চারিদিকে জাগিয়! উঠিয়াছে তখন যে ৰেবতা ইচ্ছ(সংযমের আদর্শ 

তাহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। ছুর্গতি হইলেই মনে 

হয়-_-আামার নিশ্চেষ্ট দেবত। আমার জন্ত কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত 

ভূলিয়। বদিয়া আছেন। চণ্তীর উপাসকেরাই কি সকল ছুর্গতি এড়াইয় উন্নতিলাভ 

করিতেছেন? অবশ্তই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই 

আপনাকে ভুলিবার উপায় থাকে । শক্তিপূজক হূর্মতির মধোও শক্তি অনুভব করিয় 

ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অঠুভব করিয়! কৃতজ্ঞ হুইয়৷ থাকে । আমার প্রতি বিশেষ 
অক্ুপা,_-ইহার ভয় যেমন আত্যস্তিক ; আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও 

তেমনি অতিশয়! কিন্তু যে দেবতা বলেন ম্থখ'হুঃখ, ছুর্গতি সঙ্গতি, ও কিছুই নয়, ও 

কেবল মায়া, ওদিকে দৃক্পাত করিও ন!, সংসারে তাহার উপানক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। 
ংসার মুখে যাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধন জন মান চায়। ধন্পতির মতন ব্যবসায়ী 

লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, 
ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা! ছাড়িয়া, শক্তি-উপাসক হইতে হইল। কিন্তু 

শারু ধর্মে উপাস্ত ও উপানকের বাবধান গুরুতর | যে শক্তি ভীষণ, যাহ! খেয়ালের 

উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ! আমাদিগকে দূরে রাখিয়া! স্তব্ধ করিয়া দেয়)--সে আমার 

সমন্ত দাবী করে, তাহার উপর আমার কোনও দাবী নাই। শক্তিপৃজায় নীচকে 



৯৩৮ পরিশিষ্ট 

উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চনীঠের বাবধান সমানই রাখিয়! দেয়, সক্ষম-অক্ষমের 

প্রভেদ্কে নুদৃঢ় করে । 

বগলে চলিত 

চণ্তীমঙ্গল কাব্যের প্রধান ব্যক্তি চণ্ডী। চণ্ডী ছাড়। ছুটি উপাধ্যানে কতকগুলি 

নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত হুইগ্লাছে। তীহাদের মধ্যে প্রধান-_-কালকেতু, ফুল্লর।, মুরারি 

শীল, ভাড়দরত্ত, ধনপতি, লহনা, খুলনা, দুর্বলা, লীলাবতী, শ্রীমন্ত, সুশীল, জয়াবতী । 
এ ছাড়া অপ্রধান ও অপরিশ্ফুট-চরিত্র কয়েকজন লোকের উল্লেখ আছে। কালকেতুর 

ম| ও বাবা এবং শ্বশ্তর ও শাশুড়ী, কলিঙ্গের রাজা, কোটাল ইত্যাদি; আর বিক্রম- 

কেশরী ও শালবান রাজা, খুল্লনার মা ও বাবা, বাঙ|ল মাঝি, ধনপতির জ্ঞাতি গোষ্ঠী 
ইত্যাদি। এর! প্রধান চরিত্রগুলির পরিপোধক মাত্র । 

চগ্ডী 

চণ্ীর চরিত্র-চিত্রণে কবিক্কণ কিছুমাত্র কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বান্ীকি 

কবির লেখার গুণে মানুষ দেবতা হইয়! উঠিগ্জাছিল; এবং কবিকষ্কণের লেখার 

দোষে দেবতা মামুষেরও অধম হইয়! পড়িয়াছেন। চণ্তী যখন পর্য্যন্ত পৌরাণিক উমা 

পার্বতীর সঙ্গে এক থাকিয়াছেন, ততক্ষণ তাহার চরিত্র মহনীয় আছে। মহাদেব দতীকে 

পত্বীরূপে পাইবার জন্ত তপস্তায় রত, কিন্তু গৌরী যখন ঠাহার তপেভঙ্গ করিবার 

জন্য মর্ধনকে সহায় করিলেন তধন বশী শিব মদ্নকে ভন্ম করিয়া “তপোভঙ্গ হৈলে শিব 

গেলা অন্তস্থান।” পার্বতী ভুল বুঝিয্না শিবকে পাইবার জন্ত তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী উভয় উভয়কে দুষ্কর তপন্তার দ্বারা লাভ করিলেন, মদনের 

সাহায্যে নয়__স্বামী ও স্ত্রীর মিলন এই দেবদম্পতির তপস্তায় মহিমান্বিত হইয়! উঠিল। 
কিন্তু তার পরের গৃহস্থালির চিত্র এক্ষেবারে বাঙালীর নিজের রচ1 ছবি, এখাঁনে মহাদেব 

কেবল নেশাখোর ভিক্ষুক নন, তিনি "ভ্রমেন উজান ভাটি চৌদ্িকে কেচের পাটি” 

এবং যে পার্বতী মহাঁদেবকে পাইবার জন্য তপস্ত। করিয়াছিলেন, যিনি বাপের মুখে 

স্বামীর নিন্দ! শুনিয়া পূর্বজন্মে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ও পরজন্মে ছদ্মবেশী শিবের 

মুখে প্রার্থিত স্বামীর নিন্দা শুনিয়া, কুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই পার্বতী “পাশ! খেলে সবে 

মিলে দিবস রজনী” এবং স্বামীর সঙ্গে সদাই কলহ করিয়া বপিতেছেন-_ পু 

দারুণ কর্মের দোষে রইলাঙড ছঃখিনী। 

ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী ॥ 
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জয়া বিজয়! পদ্ম! গুহ লক্বোদর । 
সঙ্গে লইয়া যাব আমি মাঁঁবাপের ঘর ॥ (৮৮ পৃ০) 

এই কথ! শুনিয়া তাহার দাপী পদ্মা তাহাকে পরামর্শ দিল-_“মর্তে পূজা প্রচার করো; 
তোমার দারিত্র্যকষ্ট দূর হই.” এবং এর জগ্ত-_ 

মহেন্দ্রকুমার নীলাম্বরে 

ছলিয়া অণনী আনি নিবে তার ফুল পানী, 

অবসেষে লবে স্ুরপুরে। 

রতুমাল! রূপবতি তালভঙ্গে আনী ক্ষিতি 

জন্ম'ইবে নণীকের ঘরে ॥ (৯০ পৃ০) 

পদ্ম! চণ্ডীকে ছলনা! করিতে পরামর্শ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না, এবং পদ্মার 

মুখে বারবার ছলন! করিবার পরামর্শ শুনয়া চণ্ডীরও ক্রোধ বিরক্ত হওয়1 ত দুরে থাক 

একবার আপত্তির কথাও মনে জাগিল না, তিনি অয়ান বদনে গিয়া! শিবকে অনুরোধ 
করিতে পারিলেন__ 

নীলাম্বরে শাপ দিয়া যদ্দি লহ ক্ষিতি। 
চে 

তবে সে প্রচার হয় পুজার পদ্ধাত ॥ ( »ঃ সং ৩৬ পু) 

কিন্তু নিরপর।ধকে শাপ দিতে অসম্মত হইয়া শিব বলিলেন-__ 

তিলমাত্র নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ। 

কেমন প্রকারে আমি তারে দিব শাপ॥ (বঃ সং ৩৬ পু) 

চও্ী এখানে ভোলানাথ ম্বামীকেও ছলন! করিয়া বলিলেন - 

যদ্দি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার। 

তবে অভিশাপ দিব কি দোষ তোমার ॥ ( বঃ সং ৩৬ পৃ*) 

এবং নিজের উদ্বোশ্ত-সথ র জন্য-_- 

পান লয়্যা ভগবতী নারদে পাঠান । 

ইন্স্থানে বার্তা দিতে চলিল নারদ! (বঃ সং ৩৬ পৃ) 

নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপুঞ্জার আয়োজন করতে লাগিলেন এ”ং--পুষ্প তুলিবারে 

পান দেন নীলাম্বরে'। € ১০৭ পু) 
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এবং__ 

ফিরিয়া বনে বন জতনেক মন 

গ্রশুন তোলে নীলাম্বর। ( ১১২ পৃ০) 

সেই সময়-_ 

আপন ব্রশুকথ! সাধিতে সাবহিতা 

সখির সঙ্গে বিগারণ। (১১২ পৃ০) 

এবং-- 

পদ্মার সহিত যুক্তি করিয়৷ অভয় । 

নন্দনকাননে আলি পাতিলান মাইয়। ॥ 

ফুলহীন কৈল! জত নন্দনকানন। 
ফল-কুল-হীন কৈলা1 জত উপবন ॥ ( ১১৩ পু) 

তখন ফুল তুলিবার জন্ত তাঁড়াতাড়ি-_ 

রথে চাগী নীলাম্বর বন্ুমতী ধায়। 

ডোমচিল মাঁথে উড়ে গেঙগান কাননে 

ধর্মকেতু তাড়াতাড়ি আনিছে হরিণে ॥ (১১৪ পূণ) 

পেখা নেও--- 

বূপশী হরিণী হৈয়া আাপনে অভয়া। 
ধর্্মকেতু শমুখে উরিলা মোহামায়৷ ॥ (১১৪ পৃ) 

হরিণের প্দীঘল তরঙ্গ” ও “প্রিছে ধন্মকেতু যেন উড়য়ে পতঙ্গ” দেখিয়া 

বসিয়া বৃক্ষের তলে ভাসীয়৷ লোচন-জলে 

বিদা? ভাবেন নিলাম্বর। 

হৃদয়ে রহিল শাল চাধের জনম ভাল 

কেনে হৈনু ইন্দ্রের কোউর ? (১১৫ পৃ) 

ব্যস! নীলাম্বরকে দিয় মর্ডে ব্যাধকুলে জন্মিবার ইচ্ছা করাইয়' চণ্ডী শিবের কাছে 

দোষে খালাস। তাহাতেও সন্তষ্ঠ না থাকিয়া__ ৃঁ 

কুষুম ভীতরে চণ্ডী পাতিলান মাইন! 

পলাসে রহিলা দারূপিপিলিক] হৈন্না॥ (১১৬ পৃ) 
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এবং ইন্জর সেই ফুলে শিবপুজ| করিলেন__ 

কুষুম অঞ্জলী পঞ্চ দিল! শিব-শীরে | 

দারুপিপিলিক! দংশে প্রবেশী চিকুরে ॥ 

অনল দমান পোড়ে পিপিড়ির বিষ। 

কোপেতে বলেন শিব হৈয়! বিমরিশ ॥ (১১৭ পৃষ্ঠা ) 
+ ঁ ঁ ঁ 

বন্গুমতি চল ঝাট হয় গিয়া! ব্যাধ। (১১৭ পৃষ্ঠা) 

বিনা দোষে নীলাম্বর অভিশপ্ত হইল। শিবের ধর্দি কাউকে শাপ দেওয়া উচিত 

ছিল তবে তিনি চণ্ডী, তিনিই দণ্ডিত হইবার মতো! দোষী। 

এর আগে তিনি মর্ত্যে পুজা-প্রচারের জন্ঠ কলিঙ্গের রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা 

কল্পতরু হুইয়৷ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন__ 

করাব খপুর ধবংশ বাড়াব তোমার বংশ 

নৃপতি করাব নর-ভাগে ॥ 

হৈয়! তোরে কপামহী শমরে করাব জই 

য়েক ছত্রে পালীবে অবনী। 

বাড়াব তোমার যশ ভূবন করাব বশ 

করিব নৃপতি-চুড়ামণি ॥ ( ৯৪ পৃষ্ঠা) 

পন্থর লইবে পুজ। সিংহে করাইবে রাজ! 

নিজঘণ্ট] দিয়া নিবীশন। (৯০ পৃষ্টা) 

কিন্তু কালকেতু ব্যাধ দেবীর প্রসাদে পণুদের মধ্যে মহামার উপস্থিত করিল; এবং 

চপ্তীর কাছে নালিশ করিয়। সিংহ স্প্ কথায় মুখের উপর শুনাইয়া দিল-_ 

অপরাধ বিনে মাত! দূর কৈলে দইয়া। (১৫৫ পৃষ্ঠা ) 

নিজের মাশ্রিত ভক্তদের দুর্গতিতে যে কি কর্তব্য সে বোধ চণ্তীব নাই; তাহার বুদ্ধির 

ঘট-_ 

বলে পল্মাবতী মাত! চলহ তুরিত। 

বিজুবনে গিয়া গে! পরের কর হিত। 

পন্ম। জিজ্ঞাসিল মাতা নিল অনুমতি । (বঃ সং ৫৪ পৃষ্ঠা) 

৯০৪ 
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তখন চণ্ডী বনে গিয়া গোথধিকারূপ ধরিয়। ব্যাধকে ধর| দিলেন এবং “অকারণে তাহার 

প্রতি সন্তষ্ট হইয়। বলিলেন-_ 

আমি ভগবতি আলু তোরে দিতে বর। 

লহ বর কালকেতু তেজ ধনু শর ॥ 

মাণিক্য অঙ্গরী শপ্ত নৃপাঁতির ধন। 

ভাঙগায়্য। বসাবে রাজ্য কাটাইয়। বন ॥ (২৮ পৃষ্ঠা ) 

চণ্তীর এই অহেতুক আকম্মিক কৃপা কালকেতু বিশ্বাস করিতে না পারিয়! বলিল__ 
হিংশামতি ব্যাধ আমী মতি নিচ-জাতি। 

মোর ঘরে কি কারণে আসীব পার্বতী ॥ ( ২০৯ পৃষ্ঠা) 

তখন মহিষমর্দিনীরূপ ধারণ করিয় চণ্ডী কালকেতুর প্রত্যয় করাইলেন, এবং সাত 

রাজার ধন এক মাণিকের অঙ্গুরী ছাড়াও-_*চণ্ডী দেখাইয়া দিলেন সন্তু ঘড়। ধন” 

(বঃ সং ৭৩ পৃষ্ঠ। )। 

কালকেতু ধনী হইয়াই কলিঙ্গরাজের অধিকারে গুজরাট-বন রাজার বিনা অনু- 

মতিতেই কাটাইয়! নগর পত্তন করিতে লাগিল। নগব পত্তন হইল, কিন্তু প্রজা কোথায়? 

তাহারা কলিঙ্গরাজার রাজ্যে স্থথে বান করিতেছে । তাই “স্বপন কহেন দেবী, কেহ 

নাহি শুনে” ২৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)। তখন চণ্তী গঙ্গাকে অনুরোধ করিলেন__ 

য়েই সে কলিঙগ দেশে, হাজাহ উন্মত্ত বেষে 
তবে বসে গুজরাট পুব। (২৪১ পৃষ্ঠা) 

গঙ্জ। এই অন্ঠায় কর্ম অস্বীকার করিলেন-__ 

“কেনে রাজ্য হাজাব রাজার ?” (১৪২ পৃষ্টা ) 

তখন চণ্ডী নদীদের স্বামী সমুদ্রের কা"ছ আপীল করিলেন-_ 

অদৃভূত গ্ুনী পিন্ধু চণ্ডীর কথন। 

নদ নদী সকল করিল সমপণ ॥ (২৪৪ পৃষ্ঠা ) 
সিন্ধু ও ইন্দ্রের সাঞ্ায্যে কলিঙ্গ ভাজাইয়া চণ্তী ক'লঙ্গের প্রজাদের গুক্জরাটে 

তাড়াইয়া আনিলেন। কলিগ্গরাগ্গের কাছে নিজের অঙ্গীকার তখন শার তাহার 
মনে রহিল ন!। 

কঙ্গিগ্গের রাজা যখন তাড়দত্তের কাছে কালব্তুর অন্যায়ের সংবাদ পাইয়৷ 

স্বাধিকার ওন্টায় রক্ষার জন্ত অপরাধী কালকেতুকে দণ্ড দিতে সৈন্ত পাঠাইলেন, তখন-_ 

সথি সঙ্গে দ্ুক্তি চণ্ডী কারয়ে সকল। 

সেই ক্ষণে হরিল! বীরের বাহুবল ॥ ( ৩১২ পৃষ্টা ) 
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চণ্ডী নিজের পৃজাপ্রচারের লোভে পড়িয়৷ কালকেতুঁকে গাছে চড়াইয়! মই কাড়িয়া 

লইলেন। কালকেতু ধৃত হইয়া কারাগারে বন্দী হইল। তখন কালকেতুর শবে 
তুষ্ট চণ্ডী-_ 

কোপে আ'খিঠার চণ্ডী দিল! দানাগণে। 

য়েক পোতামাৰঝিরে কিলায় তিনজনে ॥ 

লুট করি থাড ডাও্া লইল! বসন। 

মুচ্ছীত হইয়। পড়ে পোতামাবীগণ ॥ (৩৩০ পৃষ্ঠা ) 

বন্দীশালায় রক্ষী পোতামাঝিদের অপরাধ যে তাার৷ স্বকীয় কর্তব্য পালন করিতেছিল! 

তার পর চণ্ডী কলিঙ্গরাজক্চে স্বপ্নে ভয় দেখাইয়া! কালকেতুঁকে মুক্তি দেওয়াইলেন, 

এবং কলিগরাজকে দিয়৷ ক[লকেতুকে স্বাধীন রাজ। বলিয়া স্বীকার করাইলেন। 

কালকেতু শাপমুক্ত হইয়। স্বর্গে ফিরিয়া গেলে__ 

স্ত্রীলোকের পুজা! লৈতে দেবি কৈলা মতি। 

পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি ॥ 

ডাঁকিয়৷ আনিল রদ্বমাল। শশিমুখী | 

পরম! সুন্দরী কন্ত ইন্দ্রের নর্তকী ॥ 

পান দিয় দেবী তারে দ্রিলেন আরতি। 

তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি ॥ 

তাওব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ। 

হরের সভায় নৃত্য দেখে দবগণ ॥ । ৩৫০ পৃষ্ঠা) 

সেই সময়-_ 

দেবীর আদেশে ম্মর ৃ্ হাতে লয়ে ধনুঃশর 

হানে তার সমন্মোহন বাণ। 

অবশ হুইল অঙ্গ হৈল তার তালভঙ্গ 

ঈ খ গং 

তালভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী ॥ 
সা ৬ ক সা ষ 

মানব হইয়! জন্ম চল বন্থমতি। (৩৫৩ পৃ ) 

* বিনা দোষে রত্বমালাকে শাপ দিতে চগ্ডীর ক্ছিমাত্র লজ্জ! বোধ হইল না। এই 
রত্বমালা, "খুল্লনা” হইয়! জন্মগ্রহণ করিল, ধনপতি সদ্াগর তাহাকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ 

করিল। ধনপতি গৌড়ে পির গড়াইতে গেলে খুল্পনার সতীন লহন। তাহাকে 
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ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করিয়ীছিল। সেই সম? বনে খুল্লন। চণ্ীর ব্রত গ্রহণ করে। 

চণ্তীর কপার খু্লন! কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইর়। নিজের সতীত্বের প্রমাণ দেয়। 

ধনপতি সদাগর ছিলেন শৈব ) তাহার স্ত্রী শিব ছাড়া অপর দেবতার পুগ1 করে 

ইহাতে ধনপতির ক্রোধ হওয়! স্বাভাবিক এবং চণ্ডীকে অবহেল! করিয়! প্ন্রীলিঙ্গ দেবতা 

আমি পূজ। নাহি করি” ( ৬২৮ পৃষ্ঠ! ) বলাও স্বাভাবিক । কিন্তু এই অপরাধে চণ্ডী-_ 

পদ্মাবতী আনি পাশে কছেন মধুর ভাষে 
ধন প্রাণে মজা ধনপতি। 

সাধিব আপন কাজ নিশ্চয় রুষিব আজ 

কেমনে রাখিবে পশুপতি ॥ 

( ৬৩১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

ধনপতি নিজের ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার অপরাধে চণ্ডীর কোপে পড়িলেন 

এবং তাহার ছয় ডিল্ল! ডুবিল, নিজে বন্দী হইলেন, তাহার স্বরূপ নষ্ট হইল, পিঠে 
কুঁজ, পায়ে গোদ, চোখে ছানি, শ্বাস কাস মাথাব্যথ৷ কত রোগই হইল। কেবল 

ুল্লন। প্রার্থনা করিয়াছিল--“অপরাধ ক্ষম, রাখ দাসীর আয়াত” ( ৬৩৩ পৃষ্ঠা ), তাই 

ধনপতি প্রাণে মরিল না। কিন্তু চণ্ডী একেবারে নিশ্মম নহেন) গ্াহার কোপে 

ধনপতির ডিগ ডুবিযা গেলে চণ্ডী আক্ষেপ করিয়া ছিলেন__ 

সদাগরে দিব ছুথ প্রভু না চাহিব মুখ, 

পদে পদে আমার বিপদ । (৬৫১ পৃষ্ঠা) 

তার পর বালক শ্রীমস্ত মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর সেবক হইয়াছে, সে পিতৃ-অন্বেষণে 

সিংহলে চাণয়াছে। তখন 

পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া। 

শ্রীমস্তে ছলিতে মাতা পাতিলেন মায়! । (৭৬৭ পৃষ্ঠা) 

শ্রীমস্তকে ছলন1 করিবার কোনও দাবশ্তক ছিল না) কিন্তু ছলন| শক্তির অঙ্গ; 
এবং কোনও দোষ অভ্যাস হই! স্বভাবে পাঁরণত হইলে তাহ! ভূলিয়! থাকাও শক্ত। 

শুধু তাহাই নছে, শ্রীমস্ত শিবের শাগত্রষ্ট মালাধর গন্ধ, চণ্ডীর সেবক হুইয়! পৃজা- 
প্রচারের জন্তই জন্মিয়াছে, তাহাকে-_ 

পুশ্পের ধন্কে মাত৷ করিয়! সন্ধান। 

শ্রীপতির হৃদয়ে মারিল কামবাণ॥ (৭৯৬ পৃষ্ঠা) 

ইহ! সতীর রূপান্তর চণ্তীর পক্ষে অত্যন্ত গহিত কাজ 
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. জ্রীদন্ত ধনী সদ্দাগবের ছেপে, নিজেও বাণিঞ্য-যাত্রী; তাহার ধনশালিতায় 
সিংহলের কোটাল সন্দেহ প্রকাশ করিয়! বলিল-_ 

লক্ষের টোপর যদি ফেল রত্বাকরে। 
তবে জানি নিশ্চয় হইবে সদাগরে ॥ 
শুনি আননিতি বড় সাধুর নন্দন । 

টোপর সায়া! ফেলে হরষিত মন ॥ ( ৮০৯ পৃষ্ঠা ) 

কিন্তু চণ্তী তো ধনের কাঙাল) যদিও বিশ্বকর্মা তাছার কীছুলি প্রস্তুত করিয়াছিল, 
তবু তিনি অন্নাভাবেই তে৷ অবনীতে পুর লইতে আসিয়াছেন; শ্রীমস্তের এই অপব্যয় 

তাহার প্রাণে বাজিল। 

শ্রীপতি টোপর ফেলে হাসিয়! অভয় বলে 

হের পদ্মাবতী দেখ জলে। 

অবোধ সাধুর পুত্র বৃদ্ধি নাহি তিলমাত্র 

টোপ ফেলে কোটালের বোলে ॥ 
গং ১ সং ক 

লক্ষ তঙ্কার ধন নষ্ট করে অকারণ 

ইহ! আমি দেখিব কেমনে ? (৮১০ পৃষ্ঠা) 

চণ্ডী শঙ্খচিলের রূপ ধরিয়া! জলের উপর হইতে টোপর তুলিয়৷ লইলেন এবং খুল্লনাকে 
দিয়া সাসিলেন, তার পর শ্রীমস্তকে বিন! দোষে বিপদে ফেলিয়া আবার উদ্ধার করিলেন, 

দানাগণের হাতে সিংহলের রাজান্চরদের অশেষ হর্গতি ঘটিল। শ্রীমস্ত কমলে-কামিনী 

দেখাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিল; দেখাইতে যে পারিল ন1 তাহ! চণ্তীর ছলনায়; 

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তাহারই অঙ্গীকার-অনুসারে শ্রীমস্তকে সিংহলরাজ বধ করিতে 

অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু শক্তির কাছে ন্যায় সর্ববদ। প্রবল যুদ্তি নয়, শক্তির শ্বেচ্ছাই 

প্রবক ও প্রধান; চণ্ডী ক্ষত্রিয়কন্তাকে বৈশ্তের সঙ্গে বিবাহ দিয়া! নিজের জেদ রক্ষ! 

করিলেন। শ্রীমস্ত চণ্ডীর কৃপায় পিতাকে উদ্ধার করিয়া এক রাজকন্তা ও অর্ধেক 

রাজত্ব লইয়! দেশে ফিরিল, দেশে আসিয়! বিক্রমকেশরী রাজাকে কমলে-কামিনী 

দেখাইয়। রাজকণ্ঠাকে বিবাহ করিল এবং অবশেষে ধনপতি নিজের ইষ্টদেবতাকে 

স্মরণ করিতে গিয়! বখন বুঝিলেন-__ 

কেবল ভাবিতে হরে ধ্যান নাহি রয় ॥ 

অর্ধনারী বিভু তবু না রহে ধেয়ান। 

ছুই জনে এক তন্গু মছেশ পার্বতী । (৯৮০ পৃষ্ঠ! ) 
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তখন-_ 

অভয় করিল যদি কপাবলোকন। 

সদাগর হইলেন দ্বিতীয় মদন ॥ ( ৯৮৭ পৃষ্ঠা ) 

তার পর চণ্ডী খুল্লনাকে শ্রীমন্তকে ও তাহার ছুই স্ত্রীকে স্বর্গে ফিরাইয়া লইয়া 
চলিলেন: যমরাঞজজ নিজের অধিকার দাবী করতে আসিয়৷ চণ্ডীর দানাদের হাতে 

মার খাইয়া পরাজয় মানিয়া ফিরিতে বাধ্য হইলেন। 

এই চণ্ডী ছল্নাময়ী, বুদ্ধিবিহীন!, পর-পরামরশশ-চালিত।1, স্বার্থসিছ্ির জন্য স্ঠায়- 

অন্যায়-বিচার-পহিতা, হচ্ছাময়ী, শক্তিরূপিণী। শক্তির স্বভাব এই--তাহ। স্বেচ্ছাতন্ত্ 

খামখেয়ালি, ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, স্তৃতিবশ, প্রতিবাদ-অসহিষুণ, কেন যে কাহার উপর 

সন্তোষ ও কেন যে কাহার উপর রোষ কখন হইবে তাহা কেহ স্থির করিয়া জানিয় 

স্বচ্ছন্দ হইতে পারে না । তাই সদাই ভয়ে ভয়ে শক্তিরই করুণার হাতে আত্মসমর্পণ 

করিয়া থাকিতে হয়--রাখিবার মারিবার কর্তৃত্ব শক্তিরই হাতে। কিন্ত ইনি সর্বজ্ঞ 

ভ্রিকাল্দর্শা নহেন; পদে পদে ই'হাকে পল্মার কাছে কারণ জিজ্ঞাস! করিতে হয়, এবং 
পদ্ম! খড়ি পাতিয়। গণিয়া কারণ বলে ও কর্তব্য উপদেশ দেয়! 

পদ্মা, আজি কেন দেখি অমঙ্গল? 

মুখ হৈতে থসে পান, সচকিত হয় প্রাণ, 

আসন করয়ে টউলমল। 

আস্ত পদ্মা প্রিয় সথী খড়ি পাত্য। দেখ দখি 

মন স্থির নহে কি কারণ! 

অমর ভূজঙগ নরে কে মোরে স্মরণ করে, 

গণ।! ঝাট কর নিবেদন ॥-_-( ৮৪১ পৃষ্ঠ। ) 

দেশের উপর দিয়া যখন শক্তিলীলার উপদ্রব বন্তার মতন বহিয়! চলিয়াছিল তখন 

শ্রেষ্টের অত্যাচারে নিকৃষ্ট নিম্পিষ্ট হুইন্না পড়িতেছিল; আধ্যের হাতে অনার্য), 

বুদ্ধিমানের কাছে অজ্ঞ, ব্রাণণের হাতে শূদ্র আবহমান কাল নির্যাতিত হইতেছিল। 

তার পর আধা অনাধ্য ব্রাহ্মণ শুদ্র সবার দশ! সমান করিয়া মুসলমান বিজেতাদের 

আক্রমণের ধাক! দেশের বুকে ক্রমাগত লাগিতে লাগিল; আজ হিন্দুকে পরাজিত 

করিয়৷ পাঠানের রাজত্ব, কাল পাঠানকে প্রতিহত করিয়া মোগলের প্রতিষ্ঠা । এই 

সময় স্ায়ধম্ম হক্দাবী অধিকার বলিয়া কিছু ছিলনা। তথন “জোর যার মুলক তার”) 

তখন বলং বলং বাহুবলম্। 
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মানুষ যখন আঘাত পায় তখনই তাহার মনে প্রতিঘাতের স্পৃহা জাগিয়া উঠে। 
মানুষ যত সভ্য ভব্য হয় ততো তাহার হঠকারিত| কমে, স্ঠায় অন্যায় সম্বন্ধে বিচাঁ€ 

বিতর্ক হয়। কিন্তু অনুন্নত অবস্থায় প্রাণের আবেগই বেশী প্রবল হইয়া থাকে । 

তাই সমাজের আদিম অবস্থার নিম্মশ্রেণীর লোকেরা ভদ্রশ্রেণীর লোকদের অত্যাচারে 

আহত হৃইয়। যে পদবতাকে নিঙ্গেদের আশ্রপদাত! বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিল তিনি 

ছিলেন শিব। সে দেবত৷ ধ্বংসের দেবত।: প্রলয়ের দেবতা, শ্বশানচারী, শূলপান্,ি 
শোণিতবর্ধী গজাজিন লুফিঘ্। তাহার তাগুবে স্থষ্টি বিমথিত হয়; এই রুদ্র দেবতাকে 

প্রাণের প্রাচুধ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা “শিব শংকর, বলিয়। কেবল “ভাঙ্বার” 
স্বীকান করিয়। লইয়াছিগ। এই এণ-১৩ল উদ্ভাম দে'৩। যখন (২৯৫ পৃষ্ঠা) 

দেবতাদের পুরোছিত দক্ষের যক্ত ধ্বংস করিপ। নিজের গধিকার বৈদিক 
পড ক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন, তখন উচ্চ স্তরের লোকেরা বলিলেন__করিক্ত পাঠ) 

নাই-_-বিনাশে সমাজের শিব হয় না, শান্তিতে কল্যাণ। শিব ক্রমে সমাহিত ৫ শছেন। 

নিক্ষিয় দেবত। হইয়! উঠিলেন। লা 

তখন নিয় স্তরের লোকদের প্রাণ-5ঞ্চল মন এই শান্ত দেবতাতে সন্ধষ্ট থাকিতে 

পারিল না; তাহারা যে শক্তির লালা চোখের সামনে দোখতেছিল, €স্ট শক্তিকেই 

আশ্রয় করিল। নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতাব ঝড় ! দারা যেমন "স্বামীর নিকট 

হইতে সম্পূর্ণ ও'দাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদ্ুতা অপেক্ষা প্রবল শাদন ভালোবাসে, বিদ্রো্ী 
ভক্ত দেইবপ নিগুণ নিক্ষিযকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধো 

সর্বাস্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছ' করিল ।” 

“শিব আধ্যসমাজে ভিড়িয়৷ যে ভীষণত৷ যে শক্তির চাঞ্চল্য প'রত্যাগ কারলেন। 

নিয় সমাজ তাহা নষ্ট হইতে দিপ না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহার! উচ্চ শ্রেণীর 

জন্য রাখিয়া ভক্তির পরথল উত্তেজনায় আশার ণ ক্তর উগ্রতাকেই নাচহয়া তুলিল। 
তাহার। শক্তিকে শব হইতে স্বশুন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শাক্তর পৃঙ্গ খাড়া কারয়। 

তুপিল।” 

, তাই দেখিতে পাই “শিবের পুজীকে হতমান করিযাহই নিজের পুজাপ্রচার কর! 

দেবীর চেষ্টা. শিব ঠাহার প্বংমী টেন, কিন্তু তাহাতে কোনও সঙ্কোচ নাই। 

শবের সহিত শক্তির এই লড়াই; এই লড়াইয়ে পদে পদে দর! মায় বানায় ন্যায় 

পধ্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে” 

আমরা আরও দেখিতে পাই, “দেবী চণ্ডী নিজের পুজা স্থাপনের জন্ত অস্থির) 

যেমন করিয়াই হউক ছণে বলে কৌশলে মর্ত্যে পূজাগ্রচার করিতে হইবেই |” 
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“শাক্ত যে পৃজ! অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তথনকার কালের অনুগামী ;-_-অর্থাং 
সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেল! প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে- 
সকল আকন্মিক উত্থান-পতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়! দিতেছিল,__মনে 
মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়! শাক্তধন্ম নিজকে গ্রতিষিত করিয়াছিল।” (সাহিত্য) 

শক্তিরূপিণী চণ্ডী যে নিয় শ্রেণীর দেবত! তাহার পরিচয় চণ্তীমঙ্গল কাব্যেই পাওয়া 

ায়। চণ্তীর প্রথম পুজ। প্রচার করে বীরধন্্ী ব্যাধ। সেই ব্যাধকে শাপত্রষ্ 
দেবত৷ করিয়। ব্রাহ্মণ্য মাজ পরাজয়ে সাত্বন! খুঁজিয়াছে। 

'ক্তির পরাক্রমে তখন যে দেশ সন্ত্রস্ত ছিল তাহার পরিচয় চত্ভীমঙ্গলে 

। ব্যাধের হাতে মার খাইয়া পশুর! আর্তনাদ কত্িতেছিল। কবিকম্কণ 

। নিজেদের সমাজের কথাই বলাইয়াছেন__ 

উইচার। থাই পশু নামেতে ভালুক। 

নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক॥ ( ১৫৬ পৃষ্ঠা ) 
হাতী খেদ করিয়। বলিতেছে-_- 

সভা হইতে আমার বড়ই কলেবর । 

লুকাইতে স্থল নাহি বীর-অগোচর ॥ 

কিবা করি কিবা বলী কোথা গেল! তরি । 

আপনার মাংশ (দত্ত) আপনারে হছৈল অরী ॥ (১৫৭ পৃষ্টা ) 

সালকে 
কালকেতুকে আমর! শৈশবাবধিই বীর ও বলিষ্ঠ দেখিতে পাই । যখন তাহার-_ 

ছুই তিন সমা যায় শিশুগণ মিলে । 

ভল্গুক বানর ধরি কালকেতু খেলে ॥ ( ১৩০ পৃষ্ঠা ) 

কালকেতু “শিশু মাঝে যেমন মগ্ুল।” তাহার গতি এমন দ্রুত যে “তাড়িয়! হরিণ 

ধরে ।” (১৩৩ পৃষ্ঠা) তাহার লক্ষ্যবেধ এমন অব্যর্থ যে সে “ফোটা দিয়! বিন্ধে 

রেঞ্জ! ৮ সে মুগয়। করিতে গিয়া 

অন্ুদিন পশু বধে বীর মাবল। 

কুরুরাঁজ-সেন! যেন বধে বৃহন্নল ॥ ( ১৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

সে অনামাপে-_ 

শরভে শরতে মারে ঢুসাইয়। মুণ্ডে। 

গগ্চকে বিধিয়। কাণ্ডে খজ্গা বলে ছিগ্ডে ॥ 

( ১৪৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 
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এবং কালকেতুর মার খাইয়াই পপর! চণ্তীর শরণাপন্ন হইয়াছিল । কিস্তু__ 
বীরের পাইকাল! দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী, 
যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্গে রণ করি। 
মহিষ চিকুর জন্ত শুভ নিষ্উভ। 

বীরের সমান কেহ নাহি করে দত্ত ॥ ( ১৬৬ পৃষ্ঠা) 

কলিঙ্গরাজ যখন নিজের আধিপত্যের বিরোধী কালকেতুকে শান্তি দ্রিবার জন্ত 
সৈন্ত প্রেরণ করেন তখনও--- 

স্থনী সাজে মোহাবীর বিশম-শমর-ধীর। (২৯৫ পৃষ্ঠা) 
বীরের বিক্রম ভীম সম যম 

সমরে জোড়ে কাট কাট। (৩০৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

কিন্ত এত বড় বীর-চরিত্রকে কবি শেষকাপে একেবারে মাটি করিয়! ছাড়িয়াছেন। 
বাঙালী মেয়ে ফুল্লর1 যেই কীদিয়! বলিল “না যাইহ রাজার সমরে” অমনি “লুকাইল 
বীর ধান্যঘরে।” কিন্তু সেই গোপনস্থানে ধরা পড়িয়! যাওয়ার পর কালকেতুর 
স্বাভাবিক বীরত্ব আবার দেখিতে পাই ।-_ 

ধরিতে যে যায় শেই মুঠকী-ঘায় 
পড়য়ে অবনীতলে। (৩১১ পৃষ্ঠা) 

কিন্তু এই সময় শক্তিক্সপিণী চণ্ডী নিজের পৃজাগ্রচারের মুবিধা হইবে বলিয়া “বীরের 
অল্পের বল হরিল ততক্ষণে ।” তখন বীর বন্দী হুইল। 

বীর কালকেতুর এই ছুর্দশ। ঘটাইয়া কবি এই প্রচার করিলেন যে, মানুষের শক্তিও 
যেমন দৈব, তার হূর্গাতিও তেমনি দৈব। যদ্দিও চণ্ডীকে দিয়া কবি একটা কৈফিয়ৎ 

দেওয়াইয়াছেন__ ্ - 

সন পুত্র কালকেতু পস্থগণ-বধ-হেতু 

আছিল তোমার গুরুপাপ। (৩২৯ পৃষ্ঠা ) 

কলিঙ্গরাজের সভা গিয়া! কালকেতু কিন্তু বেশ আত্মমর্ধ্যাদ! রাখিয়া কথ| কহিয়াছে__ 

বিচিল আপন তন্থ অভয়ার পায়। 

র তোমার তর্জনে কালকেতু না রায় ॥ ( ৩১৮ পৃষ্ঠা ) 

কিন্তু এই সময় হইতে কালকেতুর চরিত্র অত্যন্ত ভীরু দৈবনির্ভর করিয়া ফেল! হইয়াছে। 
চত্তী যখন কালকেতুকে আশ্বাস দিলেন যে তাহার সমস্ত ছুর্গতি তিনি মোচন করিবেন, 

১৩৫ 
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তখন কালকেতু শক্তির অনিশ্চয় লীলাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না; সে 
নিজের পৌরুষের উপরও বিশ্বাস হারাইয়াছিল; তাই-_- 

কালকেতু বলে মাত! স্থুন ভগবতি। 

কাথ ভাঙ্গি পলাইব দেহ অনুমতি ॥ 

কুলিতার ধনু দেহ তিন গোট! বাণ। 

ধন লৈয়৷ তুমি মোর কর পরিত্রাণ ॥ 

বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি চলিবে কৈলাস। 

প্রভাতে উঠিয়া রাজ! করিবে বিনাশ ॥ ( ৩৩০ পৃষ্ঠা ) 

চণ্ীর আশ্বাস সত্বেও সে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছিল ন1। 

চণ্ডিক। বলেন জত নহে সে বীরের মত 

পলাইতে চাহে ঘনে ঘন। (৩২৯ পৃষ্ঠা ) 

অবশেষে চণ্তীর আশ্বাসে ও সাহায্যে সে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষিত হইল বটে, কিন্ত 

নিজের বীধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না) এতে দৈবশক্তির কাছে পুরুষকারের চরম 

দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়৷ দেওয়া হইল। 

বীরত্ব ছাড়। কালকেতুর চরিত্রে আরও কতকগুলি সদগুণ দেখিতে পাই। প্রথম 

তাহার মাতৃপিতৃভক্তি। সে কৃতী হইয়! যখন সংসারী হইল, তখন-__ 

পুত্রহেতু ধর্্নকেতু নিশ্চিন্ত সম্বল-হেতু 
আনন্দিত-হৃদয় নিদয়। । (১৪০ পৃষ্ঠ) 

কা সং সঃ 

নিদয়ার আজ্ঞা ধরে? ফুল্লর রন্ধন করে, 

আগেন শ্মকেতুর ভোজন ॥ 

তনয়ে বাগুড়৷ জাল সমপ্পিয়। জথাকাল 

সুথে ভূঞ্জে কিরাত-ননন । 

থাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষির থণ্ড দধি মধু 

নিদয়ার শফল জীবন ॥ ( ১৪১ পৃষ্ঠা) 

তার পর কিছুদিন পুত্র ও পুত্রবধূর সেবা সম্ভোগ করিয়__ 

জায়! সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিয়! মুক্তির হেতু 
বারাণসী করিল! পয়াণ। ( ১৪১ পৃষ্ঠা ) 
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তখন মাতাপিতার বিচ্ছেদে কাঁতর হইয়া__ 

দম্পতি লোটায়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে। 

বাপ ম! তীর্থবাঁসী হইলে মাতৃপিতৃততক্ত কালকেতু সেই তীর্থবাসের জন্ত-_ 

মাসে মাসে জোগায় সম্বল । (€ ১৪১ পৃষ্ঠা ) 

তার পর দেখিতে পাই কালকেতুর পড়ীপ্রেম। কালকেতু মুগয়ায় গিয়৷ যখন 

মায়ামুগ দেখিয়াছে তখন তাছার প্রথম মনে হুইয়াছে__ 

এই মুগ যদি ধরি * বেচিয়া সম্বল করি, 
ফুল্পর! পরিবে মুগছাল। ( ১৬৮ পৃষ্ঠা) 

কিন্তু যখন চণ্ডীর মায়ায় কোনও শিকার মিলিল না তখন কালকেতুর প্রবল তিস্তা 

হইয়াছে__ 
ছুঃখিনী কুল্লরা আছে সম্ঘলের আশে। 

কেমনে দাণ্ডাব গিয়া প্রিয়ার সকাশে ॥ ( ১৭১ পৃষ্ঠা ) 

রূপসী চণ্তীকে বাড়ী হইতে তাড়াইতে ন! পারিয়! ঈর্ষাব্যথিতা ফুল্পর৷ যখন “হ! 

কান্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর, ৮ তখন ব্যথিত কালকেতু পড়ীকে স্নেহভরে 

জিজ্ঞাস! করিয়াঞ্িল__ 

শাশুড়ী ননন্দ নাহি, নাহি তোর সতা, 

কার সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলা রাতা? (২০৩ পৃষ্ঠা) 
চণ্ডীর কৃপায় ধনী হইয়া কালকেতু-_- 

পূরাঁতে জাইয়াঁর সাধ কেনে তসরের জাদ 
কেইয়া-পাত। মুকুতার বেড়ি । (২৪৩ পৃষ্ঠা ) 

' হীর নীল! মোতি পল৷ কলধোৌত কণ্ঠমালা, 

কুল কিনিল ন্বর্ণচড়ি ॥ (২৪৩ পুষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

যে কালকেতু বীর নামে পরিচিত, সে ফুল্লরার কথায় এমন বশ ছিল ধে-- 

ফুল্পরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুনি 

লুকাইল বীর ধান্তঘরে । (৩০৬ পৃষ্ঠা )4৮ 

যখন কালকেতু কারাগারে বন্দী তখন-_ 

ফুল্পর| শ্মোরণ করি করয়ে বিশাদ। ( ৩১৯ পৃষ্ঠা ) 

মজিলাঙ কারাগারে তোম! শমপ্পাৰ কারে 

ফুলর1 হইল অনাধিনী। ((৩২* পৃষ্টা ) 
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এই পদ্বীপ্রেম থাকাতেই-__তখনকার কালেও ব্যাধ হইয়াও কালকেতু একাধিক 
বিবাহ করে নাই, এবং তাহার চরিত্রের সংষম অসাধারণ ছিল। ফুল্লর! যখন 

সুন্দরী চণ্ডীকে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হুইয়! স্বামীর কাছে নালিশ করিতে গিয়াছে, 
তখন কা'লকেতু বড় গল! করিয়া বলিয়াছিল-_ 

“পরজ্জী দেখিয়ে যেন নিদয়! জননী 1” বেঃ সং ৬৯ পৃষ্ঠা) 

এমন সংযমী পত্বীব্রত স্বামীকে সন্দেহ করার জন্ত একদিন ফুল্লরা একটু তিরস্কৃত 

হইয়াছিল-_ 
বেকত করিয়! রাম! কহ সত্য ভাষা। 

মিথ্য। হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাস! ॥ ( ২০৩ পৃষ্ঠা ) 

শতিন দিবসের চাদ" সমান ম্ুন্দরীকে দেখিয়াও কালকেতুর সবল চিত্ত বিচলিত 

হয় নাই; সে মাতা দম্বোধন করিয়া ও প্রণাম করিয়! চণ্তীকে তাহার স্বামীর কাছে 

ফিরিয়! যাইতে অনুরোধ করিল, 

চল বন্ধুগৃহ-পথে ফুলর1 জাইব সাথে 
পিছে লৈয়। যাব ধন্ঃশর। (২৭৫ পৃষ্ঠা ) 

কালকেতুর এই কথায় তাহার সাবধানতার চরম পরিচয় পাওয়া যায়। সে চণ্তীকে 

একল! যাইতে দিৰে না, একলাও সঙ্গে যাইবে না, ফুল্পর। চণ্তীর সঙ্গে যাইবে ও 

সে উছাদের রক্ষক হইয়া চলিবে । 

যখন বহু অন্ুরোধেও চণ্ডী তাহার গৃহত্যাগ করিলেন না, তখন সে তাহাকে 

শরবিদ্ধ করিতে উদ্ভত হইল। 
কালকেতু প্রচুর ধন পাইয়া ও এই জ্ঞান হারান নাই যে-_ 

“নীচ কি উত্তম হয় পাঁল্যে বু ধন।” (বঃ সং ৭৩ পৃষ্ঠা) 

সে নিজকে কখনও গর্ব্বিত হইতে দেয় নাই, এইখানেই তাছার চরিত্রের মহত্ব। 

সে গুজরাট নগর পত্তন করিয়া! শান্ত বৈষ্ণব মুসলমান সকল ধর্ধের সকল 

জাতির লোকের থাক্কিবার ও ধর্শচর্চার স্ুবিধ! করিয়া নিজের উদ্ধারতার পরিচয় 

দিয়াছে। 

সে “্বামাঁড়ে জনের তরে দীঘল মন্দির করে” ( ২৩৯ পৃষ্ঠা ), যাহাতে প্রবাসী জনের 

সেই নগরে আসিয়া কোনও ক্লেশ না হয়। সে প্রজাবৎসল, প্রজাদের বহু স্থুবিধা 

কটি য়! আশ্বাস দিয়াছিল-_-“ডিহীদার নাহি দিব দেশে” (২৫৪ পৃষ্টা!) 

সালামী সে বাশগাড়ী নান! বাবে জত কড়ি 
নাহি দিহ গুজরাট পুরে। 
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পার্বনী পঞ্চক জত গুড়া লোগ শান! ভাত 

ধান-কাটি কলম-কস্থুরে ॥ 
জত বেচ চালু ধান তার নাহি লব দান 

অঙ্ক নাছ বাড়াব বিষেসে। 

জত বৈলে ছ্বিজবর তার নাছি লব কর 

চাষ-ভূমি বাড়ী দিব দান। (২৫৪ পৃষ্ঠা) 

রাজ! কালকেতু “বেরুনিয়া জন আনি বান্ধে নদীয় পানী।” সে প্রজার সুবিধার 

জন্য হাট পত্তন করে। ভাঁড়ুদত্ত প্রজার উপর অত্যাচার করিলে তাহাকে রাজ্য 

হইতে নির্বাসিত করে। তার পরম শত্রু ভীড় দত্তকেও স্বীকার কক্ষিতে হইঙ্কাছ্ছে, 
তার রাজ্যে-_ | 

রহ্ক ছঃখী নাহি জানি তাত্রথটে গীয়ে পানী 

নাগীত সভাকার ঘরে । (২৮০ পৃষ্ঠা ) 

কলিঙ্গরাজের গুগুচর সংবাদ দ্িতেছে-_- 

ব্যাধ বড় ধনবান, দ্বিজে ভাটে দেই দান, 

দাত! বীর কর্ণের সমান। 

দুখীলোকে দয়! করে, ভয়ানকে তয় হরে, 

অঙ্জুন মান ধরে বাণ ॥ ( ২৮৬ পুষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

সং ক ন রঁ ্ 

রাম জেনে বীর রাজ। রহ্ক হুঃথ নাহি প্রজ। 

চিস্ত। নাহি দেখি গুজরাটে । (২৮৮ পৃষ্ঠা ) 

নগরে নাগর জন৷ কাণে লম্ববান সোন! 

বদনে গুবাক হাতে পান। 

চন্দনে চর্চিত তন্থ হেন দেখি যেন ভাঙ্গ 

তসর বসন পরিধান ॥ (বঃ সং ৯৪ পৃষ্ঠা) 

কালকেতু ব্রাঙ্গণে ভক্তিমান ছিল। সে প্রজাদের বলিতেছে-_- 

ছৈয় ব্রাহ্মণের দাস সভার পূরাব আশ 

জনে জনে করিব সম্মান। (২৫৪ পৃষ্ঠা) 

এইজন্য ভাড়্দত্ত ব্রাঙ্গণকে দা" ভার প্রত্যর চা করিয়! তাহাকে বন্দী 

করিবার কৌশল করিয়াছিল-_”মোর সঙ্গে দেহ সবে এক ট ব্রাহ্মণ” (৩*৮ পৃষ্ঠা) 
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কালকেতু রাজ! হইয়াও কারাগারে বন্দী হইয়াছিল এবং *বন্দী দেখি মহাবীর 

বলে ভাই ভাই।” কালকেতু নিজে মুক্তি পাইয়াই সন্তুষ্ট হইল না-_ 
বন্দীঘর মহাবীর মাগি লয় দান। 

বসন ভূষণ দিয়! করিল ছোড়ান ॥ ( ৩৩৪ পৃষ্ঠা ) 

সে দেশে ফিরিয়াও চণ্ডতীকে বলিয়া সমস্ত মৃত সৈম্তদের পুন্জীবিত করিবার উপায় 

করে। 

স্তায়বিচারক কালকেতু সকলকে দর৷ করিলেও দোষীর প্রতি কঠোর, কিন্তু 

সেই কঠোরতাঁও দয়াবিদ্ধ। কালকেতু পরম অপরাধী ভাড়দন্তকে প্রাণদও না 
করিয়া অপমান করিয়! নির্বাসিত করিল। 

কালকেতু রাজ হুইয়! সময় যাপন করিত নানা গ্রকারে__ 
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর। 

নক্ষত্রগণের মধ্যে যেন নিশাকর ॥ 

পাগুত পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে। 

গায়ক গাইছে গীত নর্ত গীর! নাটে। (২৫৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

ঈ ক সং 

সভাতে বসিয়া দশ দশ বলিয়া 

মহাবীর পাশ। খেলে। ( ২৯৩ পৃষ্ঠা ) 
০ খা ০ 

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ। 

কৃষ্ণের করেন পুজা হয়া! সাবধান ॥ (৩৪৩ পৃষ্ঠা) 
নিজে লেখাপড়া! যদিও জানিত না, তবু সে লেখাপড়ার মন্ম বুঝিত; সে তাহার 

পুর পুষ্পকেতুকে “সর্বশান্সে বিশারদ যেন বৃহন্নল” করিয়াছিল। 

কালকেতু ধার্মিক ছিল। ব্যাধ বখন তখনই তাহার মুখে আমর! শুনি__ 
“এথাই নরক স্বর্গ স্থুনী ভাগবতে।” (১৭১ পৃষ্ঠা! ) 

কালকেতুর দৈহিক সৌন্দধ্যও বিলক্ষণ ছিল-_ 
নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ 

ছই বাহু লোহার শাবল। 

গুণ শীল রূপ বাড়া, যেন সে শান্নর তোড়া, 

জিনি শ্তাম-চামক, কু . 

ঞ রঙ ঈ 
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কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ, 

আকর্ণ দীঘল বিল্লোচন। 
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়! মাঝ 

মোতিপাতি জিনিয়! দশন ॥ ( ১৩১ পৃষ্ঠা ) 

ছুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাটা 
্ ্ *. (১৩২ পৃষ্ঠা ) 

শরীর হৃর্যের কান্তি নখ জিনি ইন্দুপাতি 
গঞ্জমোতি জিনিয়! দশন। ( ২৮৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

কালক্তের গৌপ জোড়! খুব বড় ছিল-_ 

সাজুড়িয়া ছটা গেৌফ বান্ধে লৈয়াঘাড়ে। (১৪৫ পৃষ্ঠা) 

দোষের মধ্যে কেবল-_ 

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্কাল। 

ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আাটিয়া তাল॥ 

ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড়ঘড়। 

কাপড় উসাস করে যেন মরায়ের বড় ॥ ( বঃ সং ৫০ পৃষ্ঠা) 
*কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্তায় শারীরিক *০ 
কলপন! করিগ়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় স্থকোমল ক।স*. 
ফেলিয়াছেন।”- ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ) অন্তথা, মুর্খ দরিদ্র ₹ বলসম্পন্ন ব্যাধের 
চরিত্রটি কৰি যথাষথ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন । 

ফুলল। 

ফুল্লর! মেয়েটি বড় লক্ষী। তাহার চরিত্রটি বড় মধুর । “বুকভর মধু বাংলার বধু।” 
বলে ব্যাধ এই কন্তা নামেতে ফুলর]। 

কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসর। ॥ 

রন্ধন করিতে ভাল য়েই কন্ঠ জানে । 

রন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে ॥৮ (১৩৫ পৃষ্ঠা) 

এই মেয়েকে কালকেতু বিবাহ করিয়া-_*খুঁজিয়া পাইল যেন হাড়ির মত শরা” 
(বং সং ৪৭ পৃঃ) 

ফুল্পর| যে রূপবতী ছিল তাহা আমরা কাঁলকেতুর শুভদৃষ্টিতে পে 
পাট চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পি 
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ফুল্পরা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী। 

নিদয়া বইসে খাটে মাংস লইয়। গোলাছাটে 
অনদিন বেচয়ে ফুল্লরা। 

শাশুড়ী যেমত ভনে তেন মত বেচে কিনে 

শিরে কাখে মাংসের পসরা ॥ (১৪৯ পৃষ্ঠা ) 

১, ঈ ও 

ফুল্পরা! আইলে ঘরে নিদয়। জিজ্ঞাসে তারে 

কছে রাম! হাট-বিৰরণ। 

নিদয়ার আক্তা ধ'রে ফুল্পর! রন্ধন করে 

আগে ধর্মকেতুর ভোজন ॥ (১৪১ পৃষ্ঠ ) 
নট ১ শা 

খাওয়ায় ফুল্লারা বধু খার খণ্ড দধি মধু 

নিদগ়ার সফল জীবন ॥ (১৪১ পৃঃ) 

“খন শ্বপ্ুর-শাগুড়ী কাশীবাদ করিতে গেল তখন ফুল্পরাও কীদিয়া আকুল 

॥ঞ| করিয়! স্বামী ঘরে আসিতেছে-_- 

'্(শুকি ফুলর| বিরের পায়! বাড়া । 
»* ধসিতে দিল হরিণের ছড়া ॥ 

মোক1 নারিকেলেতে পুরিয়! দিল জল। 
বাটা জল দিয়! কৈলা ভোজনের স্থল ॥ (১৪৪ পৃষ্ঠা ) 

কেবল একদিন স্বামীকে মৃগয়া৷ হইতে শূন্য হাতে ফিরিতে দেখিয়! ফুল্পর! অশ্ন- 

চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল ও আর একদিন চণ্তীকে ভাগাইবার জন্য বারমান্তার 
ছঃখ শুনাইতে নিজের অদৃষ্ট মন্দ ভাবিয়া খেদ করিয়াছিল, পার্বতী চণ্ডীকে দেখিয়া 

স্বামীকে হারাইবার ভরে স্বামীকে সন্দেহ করিয়াছিল। ফুল্লর] ছিল সতী স্ত্রী, সে যেমন 
নিজে স্বামীর প্রতি একাস্ত অনুরক্ত, স্বামীও তেমনি তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকুক এই 

কামন! হইতেই তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। সে চণ্ডীকে যত সতীর কাহিনী 

গুনাইয়াছ্ে ত' হইতেই বুঝা যায় ফুল্পরা সতীধশ্মকে কি চক্ষে দেখিত। 

ক দিকে ফুল্পরার সরল প্ররেমপূর্ণ ভয়, অপর দিকে কালকেতুর 

» বথা সন্দেহজনিত্ত ক্রোধ--ছইটি বিপরীত ভাবের উদ্দাম 
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অভিনয় চিত্রকরের যোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত রহিয়'ছে।”-__-( বঙ্গভাষ! ও সাহিতা ) 

ফুল্লর1 বড় সাবধানী নির্লোভ মেয়ে। 

য়েত বলি বীর-হস্তে দিলান অন্থুরী। 
লইতে নিষেধ করে ফুল্লর! সুন্দরী ॥ 

য়েকটা অঙ্গুরীতে হবেক কত কাম। 

সারিতে নারিবে প্রভূ ধনের ছুর্নাম ॥ (২১৩ পঃ) 

ফুল্পর! স্বামীর মঙ্গলের জন্য সতত চিন্তিত। কলিগ্গের সেনা পরাজিত হইয়াও 

ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহার রামায়ণে বালী-সুগীবের রণের সময় তারার কথ। 

মনে পড়িল। সেস্বামীকে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল__ 

ফুল্পরার কথ! রাখ কথকা জীয়া থাক 

না চলিহ রাজার সমরে । (৩০৬ পৃঃ) 

ভ ড়দ্ত্ত যখন ছলনা! করিল তখন সরল! ফুললব। স্ব'মীর মঙ্গল-চিস্তার় স্বামীর ধরা 

পড়িবার কারণ হইল-_ 

ঠকের মধুর বাণী য়েক চিত্তে রাম। হ্ছনী 
ধাগ্ঘঘরে দ্িল| বিলোচন। (৩১০ পুঃ) 

যখন কোটাল কাঁলকেতুকে বন্দী করিল, তখন ফুল্পরার কাকুতি ঝড় মর্ম্পশী-- 

না মার না! মার বীরে নিদইয়া কোটাল। 

গলার ছিড়িখ দিব সতেশ্বরী হার ॥ ( ৩১৩ পৃঃ) 
এ প 6 শর্ত 

গো মহিষ ধান্তে লহ অমুঙ্া ভাণ্ডার । 
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার ॥ (৩১৪ পৃঃ) 

স্বামীর প্রাণটিই ফুল্পরার কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যব"ন্, স্বামীর পৌরুষ নয়, মর্যাদা নয়__ 
স্বামী নফর হুইয়াও বাচিয়৷ থাকিলে পে স্থুখী। সে স্বামীকে পাইলে আবার বনে বনে 

ব্যাধ-জীবন যাঁপন করিতেও প্রস্তুত আছে। 

পিতা হৈয়া দৌহাকার রাখি জাহ প্রাণ। 

দিয়। কুলিতার ধন্থু তিন গোটা বাণ ॥ (৩১৪ পৃঃ) 

যদি তাহার শ্বামীকে মুক্তি দেওয়। ন! হয়, 

নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ। 

এক অসি-ঘায়ে আগে ফুল্লরারে হান ॥ 

১০৬ 
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তবে সে করিহ মোর প্রাণনাথে দণ্ড। 

পিতৃপুণ্যে আমারে সাজিয়! দেহ কুণ্ড ॥ (৩১৪ পৃষ্ঠা ) 

তার পর কালকেতু যখন মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়! আদিল-_ 

ফুল্পরা সন্তরমে আসী পতির বদনশশী 

দেখিয়৷ ভাসে আনন্দ-সাগরে । (৩১৮ পৃঃ) 

ফুল্পপনা একেবারে নিছক বাঙালী ঘরের সাধারণ মেয়ে, সে গুরুজনে ভক্তিমতী, 

স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী, কিন্তু বীরের সহধন্মিণী হইবার যোগ্যতা তাহার নাই। 

তাই যখন সে রাণী তখন তাহার সঙ্গে আমার্দের আর সাক্ষাৎ ঘটে ন|। 

সুলাল্লি ্পীল 

মুরারি শীলের উল্লেখ খুব অল্প থাকিলেও তাহার চরিত্রটি মন্দ ফোটে নাট। 
সে এত ধনী যে,_ 

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন । 

থাটে নিদ্রা যায় বাহ্য! বিনোদ শয়ন । 

( ২১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

তথাপি “বেনে বড় ছুঃশীল*__ 

পাইয়া বীরের সাড়। প্রবেশে ভিতর বেড়া 

ংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি। (২১৬ পুঃ) 

তাহার স্ত্রীও তেমনি শঠ, দেড় পয়সা ধার শোধ করিবার ভয়ে মিথ্য। করিয়া! বলিল-_- 

শকালে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক-পাড়! 

কালী শে পাবে মাংশের ধার ॥ (২১৭ পৃঃ) 

কিন্তু যেই গুনিল কালকেতু বলিল, "অন্গুরী ভাঙ্গায়্য। লব কড়ি” ( ২১৭ পৃঃ) অমনি-_ 

পাইয়া ধনের বাস আসীতে বীরের পাশ 

ধায় বান্য1 খিড়কির পথে । (২১৭ পৃঃ) 

€দ যে বাস্তবিক বাঁড়ী ছিল না, খাতক-পাড়ায় তাগাদা করিয়া ফিরিতেছে, ইহাই 
দেখাইবার জন্য “সাপড়ি তরান্ু ল্য! হাথে” পায়ে ধুল৷ মাখিয়া আসিয়া উপস্থিত 
হুইল। সে কালকেতুর মঙ্গুরী দেখিয়৷ বলিল-_ 
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সোণ। বূপা নহে বাপা এ বেগ পিতল। 

ঘষিয় মাজিয়! বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ 

(২১৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

সেআংটি ওজন করিয়া পিতলের দর কষিয়া আংটির দর করিল ওয়! আট আনা ও 

তাহাতে ষে'গ দিল আগের ধার দেড় পয়স!। 

এই সামান্য পয়সাও গ্লে'নগদ দিতে কাতর হইয়া প্রস্তাব করিল-__ 

চালু খুদ কিছু লহ কিছু কড়ি দিল। (২১৮ পৃঃ) 
কালকেতু এই কথায় স্বীকার না করাতে তাহাকে আশ্বাস দিয়া__ 

বান! বলে দরে বাড়াইল পঞ্চবট। 

আম! সঙ্গে সদ! কৈলে না পাবে কপট ॥ (২১৮ পৃঃ) 

কিন্তু চণ্তীব আদেশ-বাণী শুনিয়া কপণ বেচার| কালক্তুকে বলিল-__ 
“এতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারেশ (২১৮ পৃঃ) 

এবং বাধ্য হইয়া_ 

থলি হৈতে হারে মাপ দিল তার টাকা 

অকপটে দিল ধন করি লেখ! জোখ। ॥ 

এই মুরারি শীল প্রত্যেক দেশের লোভী বেণের প্রতীক বা (1). যুরোপীয় সাহিত্যের 

শাইলক ও বঙ্গসাহিত্যের মুরারি শীল একই গোত্রের জ্ঞাতি। 

ল্রাক্রসাস্যা5 টৌতিশা ও পাকপ্রণালী 

প্রাচীন কাব্যে বারোমাসের সুুখছুঃখের বর্ণন! করিয়া 'বারমাস্তা; লেখ! ও দেবতার 

স্তুতিতে ক্রমান্বয়ে বর্ণমালার চৌতিশ অক্ষর আদিতে বসাইয়! শব্দ যে'জন! করিয়া 

“চৌতিশা লেখ! একট। সাহিত্যিক প্রথা হুইয়! দাড়াইয়াছিল। যেখানে সেখানে এই 

বারমাস্তা ও চৌতিশা দেখিতে পাওয়া! যায়। 

৬৮রাশি রাশি বারমাস্তার সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার 

লাভ করিয়াছি ।”-_( ব্্গভাষ। ও সািত্য ) 

৩৫রই-সব বারমাস্তা ও চৌনতিশ! পূর্বান্ুবৃত্তি অনুকৃতি পুনরুতক্তি প্রভৃতি দোষে ছুষ্ট। 

কবিকম্কণ-চগ্ডীতে আমরা চারটি বারমান্তা পাই) _ফুল্লরার বারমান্তা, খুল্পনার 
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দুইটি বাঁরমান্তা এবং ন্থুশীলার ধারমান্ত । ফুলপরার ও খুল্লনার বারমাস্তা ছঃখময়। 

স্থুশীলার বারমান্ত। স্থখের তালিকায় পূর্ণ। 

এই কাব্যে চৌতিশ! আছে তিনটি। কালক্তত বন্দী হইয়া চণ্ডীর মৌতিশ' স্তৃতি 

করিয়াছিল শ্রীষস্ত বন্দী হইলে চৌতিশ। স্তৃতি করে দুইবার । এই চৌতিশ স্তৃতিতে 

কৃতিত্ব কিছুই নাই-_ছেলেমান্ুুষী যথেষ্ট আছে। (বৌচ্গ পুজা-পদ্ধতির »ময় যে-সব 

তিব্বতী প্রভৃতি বিদেশী বাক্য উচ্চারিত হইত শা! প:. এ্রীকালে ছূর্ববোধ্য হইয়া 

উঠিতেছিল 3 সেইজন্ত সেগুলি ধারণ করিয়া রক্ষা করিবার জন্ত সেগু'লকে লিপিবদ্ধ 

কর! হয় এবং সেই-সব পুথি ধারণী নামে পরিচিত হয়। ধাএণর মন্ত্রযখন একেবারে 

দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল, তখন দীর্ঘ মান্ত্রর স্থানে বীজমন্ত্র মথাৎ সংক্ষেপ মন্ত্র প্রচলিত হইল 

সেই সংক্ষেপ বীজমন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর হইতে কমিপ়া কমিয়া একাক্ষরে পরিণত হইতেও 

(বলধ হইল না। তখন লোকের বিশ্বাস হইল শব্দশক্তিব উপর। দেনতার মন্ত্রবশ ; 

কিস্ত কোন্ শব্দের বশ তাহ তো ঠিক করিয়া খল! বায় না; অতএৰ৭ বর্ণমালার 

সমস্ত অক্ষরই পর পর আওড়াইয়া যাওয়া দেবতা ধরিবার ফাদ হইপ--কোনও না 

কোনও অক্ষরে দেবতা আটক পড়িবে, তাহার ফক্কাইবার ঝ পাশ কাটাইবার জো 

কিছুতেই থাকিবে না। এইরূপে চৌতিশ! স্ততির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে ।) 

৬/কোনও এক উপলক্ষে পাঁকপ্রণালীর লম্বা লম্বা! ফর্দ দেওয়। প্রাচীন কবিদের আর- 

এক রীতি ছিল। 

ক্ুলিক্ক্কণ চগ্ভীতে তত্ক্ালেন্র পল্লিচ্ন্স 

দেশের অবস্থা ।-- দেশের অধিকাংশই তখন জঙ্গলে আবৃত ছিল, অরণ্যচারা 

মুগয়াজীবী লোকদের বন্ঠজন্তর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাস করিতে হইত, এইজগ্ত 

কালকেতুর সঙ্গে পশুগণের যুদ্ধের বিবরণ দেখ! যায়। এরূপ বিবরণ অন্তান্ত কাখে)ও 

আছে-_রায়মঙ্গলে মোল্লাদিগের সঙ্গে ব্যাপ্রের যুদ্ধ, ধর্মমঞ্গলে লাউসেনের সঙ্গে ব্যাংত্র 

যুদ্ধ মনসামঞ্গলে সাপের সঙ্গে টাদসদাগারর যুদ্ধ। 

“ব্গদেশ যখন নীলসমুদ্রগর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি ছিল, এবং আধ্যগণ যখন 

এই রাজ্যে প্রথম বদতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যাপ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
তাহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপ্রাদির 

সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় ।”__-( বঙ্গভাষ! ও লাছিত্য ) 



সামাজিক রীতিনীতি রং 

অরণ্যচারী ব্যাধজাতির! এক এক সময় হঠাৎ পরাক্রান্ত হইয়া বন কাটাইয়৷ 

নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিত, এবং এইজন্ পূর্ব প্রতিষ্টিত রাজার সঙ্গে বিরোধ বাঁধিত। 

নৃতন রাজা প্রবল ছইলে পুরাতন রাজ নৃনকে স্বীকার করিয়| বিরোধ ভন করিতে 

বাধ্য হইত। 

তিনি দেশে যাহারা বড়লোক তাহাদের অবস্থ। 

উঠিয়াছিল। তখন গ্ঠায় ধণ্ম অধিকার সন্মানত হইত : না) তখন 'জোর যার মুলুক 

তার', আজ যে রাজ! কাল সেপথের ভি” 'ারী; আজ যে নিঃস্ব, কাল সে রাজস্ব 

জারা ডিভি ভা এন বানায় করিতেছিল) হিন্দুরাজা 

পাঠানের! লুঠন করিতেছি- + পাঠান মোগলের আক্রমণে বিতাড়িত হইতেছিল। 

এই অত্যাচারের আবর্তে পড়িয়। সাধারণ লোকেএও পরিত্রাণের উপায় ছিল না 

মুকুন্দরামের স্যার সা* ধারণ লোকেরও ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিণ। 

তাই তিনি কানক্চতু ভাতে. পশুদের নার খাওয়াই তাদুক ও হাতীকে দিয়া ছুঃখ 

প্রকাশ কবাইয়া ছন।__- 

উই চার! খাই পশ্ড নামেতে ভলুক। 

নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক। (১৫৬ পৃষ্ঠা , । 

এবং 

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। 

লুকাইতে নাহি ঠাই বীরের গোঁচর ॥ 

কি করিব কোথা! যাব, কৌগা গেলে তরি । 

আপনার দত্ত ছটা আপনার বৈরি ॥ (১৫৭ পৃষ্ঠা) 

'আতিশয় আন।”, , ঈহ্ইয়া 

্্্ি 

অথবা 
হৈলাউ.ভূবনে অরি আপনার মাংশে ॥ (১৫৭ পৃষ্ঠা ) 

€ 7শের সর্বত্র তখন শক্তির অত্যাচার চলিতেছিল, এজন্ঠ শক্তিময়ী চণ্ডীর খামখেয়ালী 

₹ নীলা দেশের মধ্যে প্রচারিত হইবার হৃযৌগ € প্ধাছিল। 

১০ 

সামাজিক ল্রীতিনীতি 

জন্ম বিবাহ ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানাবিধ অনুষ্ঠান হইঈত। গভিণীদের নাঁন' 

দ্রবা খাইবার সাধ হইত-_নিদয়া ও খুল্পনার কথায় আমরা তাহা জানিতে '. 

গর্ভিণীর। মুত্তিকা ভক্ষণ করিত; পাঁচমাস, সাতমাস ও নয়মাসে গর্ভিণীর 

স্কার করা হইত | 



৯৬২ পরিশিষ্ট 

সাত মাসে নব বাস দিল ধন্মকেতু। 
(১২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

সগুমাসে বন্ধুজনা দিল নান! সাধ। 

নয়মাসে নিদয়ারে সাধ দেয় ব্যাধ। 

(১২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

প্রসবের জন্ত গণ্ডিণী জলপড়া ( ১২. ১ পৃষ্ঠা) অথবা ষধ সেবন করিত। (১২৯ পৃষ্টা) 

সন্তান জন্মিলে “ডাল কাটি জালে নি স্থতিকাভবনে” ( বঃ সং ৪৫ পৃষ্ঠা ) অথবা 

"বং “হুলাহুলি দিয়া কৈল! নাভির 
“চালের ফেড়িয়। খড় জালিল আতড়ি” (৭০৩ পৃষ্ঠ। ) ৬ 

ছেদন” (৩৫৬ পৃষ্ঠা)। “সঘনে হুলুই পড়ে নাভির তি (রান পৃষ্ঠ ) 

"গোমুণ্ড স্থাপিয়! দ্বারে পুজে ষ্ঠী বুড়ি * ( ৭*৩ পৃষ্ট! ), পগেনুণডে ছিরে ্তাপিল যী 

বুড়ি” ( ৩৫৬ পৃষ্ঠ ), শ্ৰাবে স্থাপিল ষষ্ঠী পুজিল গোমুড়ি” ( .গপষ্টা) এবং সেই যী 

কাছে সন্তানের মঙ্গলকামনায় «পূজা করি পার্থকেতু তি বর মাগে। 

পাছে কুলোকের বা তৃতপ্রেনেপ -'পঞ লাগে এজগ্ত “ছয়ারে বালি জাল বেত্র 

রা (৭০৮ ২০ ) প্রন্থতির “তিন দিনে কৈল তার স্ুপথ্য পাঁচন * / ১০৩ এবং 

72 দিনে পাঁচোটে পাউস বিসর্জন” (বঃ সং ৪৫ ৫ পৃষ্টা) ঢেওয়া হইত) 

গার করিল ব্যাধ রজনী জাগিয়া” € ১৩০ পৃষ্ঠ! ), রে কৈল নার স্পগরণ*, 

১ ৭০৪ পৃষ্ঠা ), “সপ্তম দিনে সপ্ত খষি করি আরাধনা” (৭০৪ পৃষ্ঠা ), প্অষ্ট নে ও অষ্ট 

কাই" (১৩০ ও ৭০৪ পৃষ্ঠা) এবং “নত্বা কৈল নয় দিনে স্থৃত-শুভ-হেতু” ( রে )। 

জতুড় থেকে ছেলে ও প্রস্থতি হয় একুশ দিনে, নয় এক মাসে বাহির হইত, এবংসেদিন 
আবার যঠঠীপুজ! কর! হইত। (১৩০ ও ৭০৪ পৃষ্টা) ০০০ 

৬ প্ৰঠীপুজা কৈল তার একুশ দিবসে” ( ৭০৪ পৃষ্ঠা ), “একুইশা কৈল তার এশ 
দিবসে” ( ৭০৪ পৃষ্ঠা); এবং যষ্টীপুজা য়েকত্রীশা (য়েকএ্রীশ।? ) কৈলা য়েকমাঁদ 
(১৩০ পৃষ্ঠা )। 

নিয়শ্রেণীর লোকের! এই বষ্ঠীপৃূজায় বলি দিত-_ 

পূজ। করি সোমাই ওঝা! দিল বলিদান। 
দক্ষিণে ঘোড়ারু দিল বামে ঢোলকান ॥ ( ১৩০ পৃষ্ঠ। ) 

লর বয়স-_- 

চারি পাচ মাস গেল ছয়ে পরবেশ। 

ভোজন করাল্য বলী দিয়! ছাগ মেষ ॥ ( ১৩০ পৃষ্ঠা ) 



সামাজিক রীতিনীতি ৯৬৩ 

ছেলেদের নাম রাথিবাঁর জন্ত গণকদের ডাক হইত)_“গণক আনীঞা নাম থুইল 

কাঁলকেতু।* (১৩০ পৃষ্ঠা) 

৬ দুর্বল! গণকগণে প্রভাতে ডাকিয়া আনে 

লিখে তার! শিশুর জয়াতি। ( ৭০৬ পৃষ্ঠা ) 
০ 

ছেলের “পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ-ভেদন”?, (১৩১ পৃষ্ঠ!) এবং মেয়েরও “করিল শ্রবণ- 

বেধ পঞ্চম বরষে”?) ৭১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ )। 

ছেলেকে ঘুমপাড়ানী গান গাঠিয়৷ ঘুম পাড়াইত। কৰিকন্কণের ঘুমপাড়ানী গানে 

একদিকে বাৎসল্য-রসের ও অপরদিকে কবিত্বের সমাবেশ মনকে মুগ্ধ__পুলকিত করে। 
(বিবাহের জন্ত ছেলেমেয়ের মাঁ-বাঁপই চেষ্টা করিত, এবং পাত্রপাত্রী-নির্বাঁচনের 

জন্য পুরোহিতকে ই ঘটকালি করিতে নিযুক্ত করিত-__ 

শোমাঞ্চি ওঝার সনে বসিয়া বিরলে। 

চরণে ধরিয়! ধশ্মকেতু কিছু বলে ॥ 

সাত সাত পুরুষের তুমি পুরোহিত। 

দেবের সমান বুঝি তোমার ইঙ্গিত ॥ 

পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ । 

কিরাত-নগরে কন্যা করহ তল্লাস ॥ ( ১৩৪ পৃষ্ঠা ) 

জনাই পণ্ডিত সনে করিয়া বিচার | 

ধনপতি বলে-_সম্বন্ধ করিয়৷ কর আমার উদ্ধার ॥ ( বঃ সং ১১৬ পৃষ্ঠ ) 

কন্তাবিবাছে কন্তার পিতামাতার লক্ষ্য হইত-_ 

কুলে শীলে হীনদোষ হয় যেই জন। 
সেইখানে দিব কন্ঠ! করি সমর্পণ ॥) (৩৫৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

মনুষ্য-সমাজের রীতির প্রতিচ্ছায়। দেবসমাজেও গিয় পড়িয়াছিল-_ 

হিমালয় অন্ুদ্দিন চিস্তিত অস্তর। 

কুলশীল রূপবান নিরুপম স্বসমান 

কোথা পাব কগ্ঠাযোগ্য বর ॥ 

অকুলীনে দিলে সত! সভামাঝে হেট মাথা 
| ংশে বংশে থাকিবে গঞ্জন। 

মনে নাহি পরিতোষ লোকে ঘোষে অপযশ 

বড় ভাগ্যে পাই কুলজন ॥ 



৯৬৪ পরিশিষ্ট 

বিষ্তা-নিবেশিত মন যদি ব! কুলিন জন 

সদাচারী বিনয়ে ভূষিত। ( ৫৮ পৃষ্ঠা ) 

তখন ব্রাহ্মণ-সমাজে বল্লালসেনের কুলীনত্ব খুব প্রবল ছিল, এবং তাহার কুফলও সমাজে 

খুব দেখা যাইত; $ তাই শ্রীমন্ত তাহার মধ্যাপককে খোঁটা দিয়! বলিয়াছিল--১) 
ব্রাহ্মণের পার! নহ বল্লাল সানিঞ| ॥৮ ( ৭২৩ পৃষ্ঠা ) 

৬ছেগেমেয়েদের অল্প বয়সেই বিপাহ হইত। মেয়েদের বারে! বৎসর বয়স হুইলেঈ 
বিবাহের তাড়। পড়িত-_ 

বার বৎসরের স্ুত। তোর ঘরে অবস্থিতা 

কেমতে আছহ স্ুস্থমতি ? ( ৩৬৭ পৃষ্ঠা) 

এবং ছেলেদের ২৫ বংসরেও বিবাহ ন! হওয়! একট! অস্বাভাবিক অসাধারণ ব্যাপার 

বলিয়। গণ্য হইত-_ 

ভাড়র এক ভাই ছিল, নাম তার শিব1। 

পঁচিশ ৰসরের হৈল নাহি হয় বিভা 

আবার বিলন্বে কন্তার্দানের যৌক্তিকতাও সমাজে আলোচিত হইত-_ 

ধন জন যত ঘর আনিয়! প্রথম বর 

বিলম্বে করিব কন্টাদান। 

তুমি পাবে দানফল কন্ঠ! পাব কুতৃহল 
লোকে পাব অতুল সম্মান ॥ (৩৭২ পৃষ্টা) 

কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ কৈশোরেই হইয়াছিল। লীলাবতীও বলিয়াছিল-_ 

অলপ বয়স আমার প্রবেশ 

ছয় সতীনের ঘরে। (৪৪৩ পৃষ্ঠা ) 

রও ক উভয়কেই পণ দেওয়ার রীতি ছিল;-_কালকেতুর বিবাছে তাহার শ্বশ্তর 
“তিনটা পাতন-কাণ্ড দিল জামাতারে” ( ১৩৬ পৃষ্ঠা ) এবং কালকেতুর বাবা-_ 

“কনার দরশনী দিয়! ধরিল! নগণ”” ( ১৩৬ পৃষ্ঠা )। এইরূপ রীতি কেবল নিয়শ্রেণীতেই 

আবদ্ধ ছিল না) গন্ধবণিক জাতিরাও কন্ঠাপণ ও বরপণ ছুইই লইত-_ 

হিতাছিত মনে গণ নাহি লব কণ্ঠাপণ 

কেন বিয়ে করাব হুর্গতি। 

পড়ি শুনি হৈলা শি ব্যর করি নান! বস্থু 
কণ্ঠ দিবে দারুণ সতীনে ॥ (৩৭১ পৃষ্ঠা) ৰ 
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“পুরুষের একাধিক বিবাহ হুইত উচ্চসমাজে, নিয়শ্রেণীর মধ্যে নছে-_ধর্খ্বকেতু 
সঞ্জয়কেতু কালকেতু প্রভৃতি ব্যাধের এক এক বিবাহ; কিন্ত ধনপতি ও শ্রীমস্ত 
সদাগরের ছুই ছুই বিবাহ; ভীড়দত্তেরও ছুই বিবাহ ছিল--“ঘোঁষ সে বসুর কন্তা। 
ছই নারী ঘরে ধন্যা |” (২৫৫ পৃষ্ঠা ) 

লীলাবতীর ছয় জন সপত্বী ছিল-_ 

নাহি কৈল দয়! বাপে দিল বিয়া 

দারুণ ছয় সতীনে। €৪৪৩ পৃষ্ঠ! ) 

৮বিবাহের আগে পাত্র ও কন্তাপ্ষের লোকে কন্ত! ও পানর দেখিয়। আশীর্বাদ করিয় 

বিবাছের সম্বন্ধ পাক। করিত-_ 

ভক্ষ্য ভোজ্য কৈল! ব্যাধ বান্ধবের মেলা। 

সঞ্জয় আনীঞ| বীরে দিল বরমাল ॥ 

তিনটা পাটন কাও দিল জামাতারে। 

কোঁলাকোলী ভ্ুই বেয়াই সবে গেল! ঘরে ॥ 

গোলাহাটে শোধ দিল দ্বাদশ কাহন। 

কন্তার দর*্নী দিয়া ধরিল1 নগন ॥ 

রবিবার, ত্রয়োদশী, তারকা রেবতী । 

বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি ॥ (১৩ পৃষ্টা) 

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রস্ভাবতি। 

আমন্ত্রিয়! জামাতারে আনে লক্ষপতি ॥ (৩৭২ পৃষ্ঠা) 

দূরে থাকি রস্তাঁবতি জামাতা নেহালে। (৩৭৩ পৃষ্ঠা ) 
“বিবাছের পূর্বদিন নিরামিষ আহার কর! বিধি ছিল। 

(কালি বিভ! করিবে সুশীল! রূপবতী । 

নিরামিষ্য করি আজি থাকহ নিয়মে-॥ ) ( ৯০২ পৃষ্টা ) 

পূর্বের রাক্ষস বিবাছের অন্ুকরণে__ 

ছুই দলে মিলামিলি ,গলাগলি চলাচুলি 

বরধাত্রী দেউড়ি ন৷ ছাঁড়ে। 

ধূলাতে ডেলাতে বুষ্টি মেলিতে ন। পারে দৃষ্টি 
দুই দলে খুনাখুনি পড়ে ॥ (৩৯৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

১০৭ 
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ছান্দনা-তলায় বিবাহ বৈদিক পদ্ধতিতে হইত ; বিবাহের পূর্বে মেয়ের জল সাধিত 

ও প্জ্ী-আচার* করিত; বিবাহমণ্ডপে--- 

“পাতিয় মস্থন-বষ্টি সভাজন কৈল ষষ্ঠী ।” 

/্ত্রী-আচার অনুসারে জামাইকে কন্ঠাবশ করিবার জন্ত নানাবিধ তুকৃতাক্ মন্ত্র ওষধ 

প্রয়োগ কর! হইত-_ 

কেহ আগালিয়! বীরে গুড়-চাউলী মারে 

গুয়৷ কাটায় হৈল গণগোল। 

“চৌদ্িকে দিয়ড়ি জলে,»  “নিছিয়! ফেলিল পাঁন।” 

বর সুত। দিয়া মাপে বরের অধর । 

তেন মত মাপে আর ছুইথানি কর ॥ 

সেই সুত। বান্ধি থুইল খুল্পনার কানে। 
সাধু রব খুল্পনার নিগড়-বন্ধনে ॥ 

(৩৯৯ ও ৪০০ পুষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

আনিল আইয়োর সৃত। নাটাই সহিত । 

সাত ফের ফেরাইয়! করিয়] বেষ্টিত ॥ 

নেই সত! বান্ধি রাখে খুল্পনা-অঞ্চলে। 
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে ॥ 

(৪০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

মেয়েকে পিড়িতে চড়াইয়া তাহাকে অপরে বহন করিয়া বর প্রদক্ষিণ করাইত ও 

শুঁভদৃষ্টি করাইত-_ 

“পাট চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি* 

( ৩৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

গুভন্ষণে দুইজনে চাহনি” (৯২৬ পৃষ্ঠা )। 

তাহার পর গাঁটছড়া বাঁধ! হইত-_“দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থছড়!।” (৯২৬ পৃষ্ঠা) বিবাহের 

সময় শাশুড়ী জামাতার চরণে দধি ঢালিয়া! দিত। ( ৭২ পৃষ্ঠা) 

বিবাহের পর ফুলশয্যা বিবাহের রাত্রিতেই হইত-_প্রাত্রি গেল কুনুম-শয্যায়” 

( ৯২৬ পৃষ্ঠা ), “ফুলঘরে শয়ন নুপতি-কন্যা কোলে” ( ৯২৬ পৃষ্ঠা ), “রাত্রি গেল কুন্ুম- 

শষ্যায় ।* (৯৭৮ পৃষ্ঠা ) 
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-পরদিন গ্রভাতে বর ফুলশয্যা হইতে উঠিলে-_শধ্যাতোল! কড়ি মাঙ্গে পরিহাসী 
জনে।” (৪০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) খুল্লন! ও সথশীলার শ্বশুরালয়ে যাত্রার বিদায়- 

দৃশ্ত বাঙালীর ঘরের করুণ ছবি--যাহা উমা-মেনকার উপাখ্যানে দেবভাবে উন্নীত 

হইয়। উঠিয়াছে। ) 
৮সপত্বীকে স্বামীর চক্ষুশূল করিয়! নিজে স্বামীর প্রিয় হইবার জন্ত স্ত্রীলোকেরা 
ওষধ সাধিত-_- 

লহনা ওঁধধ করে লীলার সংহতি। 
সতিনীরে বঞ্চিয়! ভূপ্রিবে নিজপতি ॥ (বঃ সং ১৩৬ পৃষ্ঠা ) 

কোনে। স্ত্রীলোকের অপবাদ রটিলে জ্ঞাতির! তাহার স্বামীকে একঘরে করিত, 

এবং হয় অর্থদণ্ড দিতে হইত, নয় সেই স্ত্রীলোককে কঠিন কঠিন পরীক্ষা দিয়া নিজের 

সতীত্ব প্রমাণ করিতে হইত। কিন্তু জ্ঞাঁতির! ক্রমাগত সেই-সব পরীক্ষার ছল ধরিয়া 
টাক! আদায় করিবারই চেষ্টা করিত-__ 

কহেন মাধব চন্দ এ সব কপটবন্দ 

ভারিলে অনল হয় জল। 

তন্কা দেহ এক লাখ ঘুচাই মনের পাক 

পরীক্ষায় নাই ফলাফল ॥ ( ৫৯২ পৃঠী) 

বিবাছে যে-সমস্ত লৌক বরধাত্রী হইয়া আসিত, কন্তাঁপক্ষ উপহার দিয় তাহাদেরও 

সম্মান করিত এবং তাহাদের পরিতোষ করিয়! ভোজ দেওয়া হইত-_. 

চিত্তাধুক্ত ধর্্মকেতু কুটুন্বভোজন হেতু 
বেহাইরে মাজিল বিদায় ॥ 

বেহাইর চরণে পড়ি ব্যবহার কৈল বড়ি 

সাতনল। আঠাজাল ফান্দে। 

ক ক গা ঞা 

ইষ্ট কুটুত্ব আদি সঞ্জয়ের বত জ্ঞাতি 

অভিলাষ পুরিল কৌতুকে। (১৩৯ পৃষ্ঠা ) 

+ৰরপক্ষ হইতেও বরধাত্রীদের উপহার দেওয়া হইত-_ 

১/ যত বন্ধুজন সাধু করি নিমন্ত্রণ । 

ব্যবহার দিল সাধু বনন কাঞ্চন ॥ 
(৪০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 
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বিবাহ করিয়া বর বধূকে লইর! বাড়ীতে ফিরিলে শাশুড়ী__ 

"পুত্রবধূ উরথি নিলেক নিকেতন ।” 
( ৯৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

এবং যে-সব এয়ে! বরণ করিতে আসে সেই-সব « শায়্যগণে সদ্াগর দিলেন ভূষণ ।» 

স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহমরণে যাইত। সেই সময় বিধবাবেশে-- 

আলাইল! স্বকবরি আভরণ ত্যাগ করি 

সঘনে নাড়য়ে আম্রভাল। (১২১ পৃষ্ঠা ) 

অথব৷ সধবাবেশে-- 

সিন্দুর সকল ভালে চিরুণী কুস্তলজালে 
করে আমডাল রূপবতি । ( ৬৩ পৃষ্ঠা ) 

'অনুমূত হৈতে যাঁয় তার নারীগণ।* (৩৩৫ পৃষ্ঠা) 

/পিতৃ-বিয়োগে এক ব্ৎদর কালাশোৌচ হইত; বৎসরান্তে সপিগুন শ্রাদ্ধ করা 

হইত-_ 

“বৎসরেক যবে ধায় তবে শ্ুচি মোর কায়।” (৮৯৪ পৃষ্ঠা ) 

শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমারোহ-কন্মে নিমন্ত্রিত জ্ঞাতিদের মালাচন্দন দিয় সম্বর্ধনা কর! 

রীতি ছিল। ধিনি কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ তিনিই প্রথম মালাচন্দন পাইতেন। এই 
মালাচন্দন ব্যাপারে শরে্-নির্ববাচনে মহা ছন্দ ও কুৎসার আলোচন! হইত। 

+/ কেউ বাড়ীতে আসিলে তাহাকে পাস অর্থ্য মধুপর্ক আসন ও পিড়ি বা ভোট কম্বল 

দিত ( ৫৬৮-৫৬৯ পৃষ্ঠা )।--“বসিতে আসন দিল চৌখগ্ডয়। পিড়ি।” এই পিড়ি 

গাস্তারী কাঠে অথবা! চন্দনকাঠে তৈরী হইত-_“চন্দন চৌখুরী দিল ঝাঁরি কখমাল!।” 

(৬০৯ পৃষ্টা ) 
“বসিল পপ্ডিতঘট1 সগোল্লাদ পামরী কম্বলে।” (৫৭০ পৃষ্ঠ।) 

“মস্তকের পাগ দিল, গায়ের পাছড়া।” 

কারে! সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সঙ্গে "লইয়৷ সেঙাতি ভেট যাও তুমি তথ!” 
(১৭৫ পৃষ্ঠা ); *সৈয়াঁড়ি ভেট” যাহার যেমন অবস্থা সে তেমন দিত। রাজদর্শনের 
সময়েও ভেট দিতে হইত। কেবল ব্রা্গণ দেখা করিতে আসিলে সে তে ভেট 

দ্বিতই না, উপ্টিয়া তাহাকে ভেট দিতে হইত। 

ইহা স্থুনি দ্বিজবর করে অভিমান । 

কফোথ৷ দিল! কন্তা। বিভা ন! দিল! জানান ॥ 
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বসন দক্ষিণা যদি নাহি দিল! দাঁন। 

ব্যবহার ঘুচাল্য। সন্দেষ গুয় পান ॥ ( ৩৬৬ পৃষ্ঠা ) 

ছুই সথীতে বা বদ্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে কোলাকুলি করিত-_ 

সৈষ্মাড়ি ভেট দিয়! রাম! কৈল নমস্কার । 

ছুই সই কোলাকোলি হৈল পুনর্বার ॥ ( ১৭৬ পৃষ্ঠ! ) 

দুর্ধলাঁর বাক্যে লীলা আইল! দড়বড়ি ॥ 

দাঁলী সঙ্গে যায় রাম! সাধুর ভবন । (৪৪০ পৃষ্ঠা ) 

ছুই সইয়ে কোলাকুলি দৌঁছে আলিঙগন। 
লহুন। করিল তার চরণ বন্দন ॥ 

পা অর্থ্য দিয়া দিল বসিতে আসন। 

কপূর তাম্বল দিল নানা আয়োজন ॥ ( বঃ সং ১৩৫ পৃষ্ঠা ) 

কুলীনেরা অকুলীনের বাড়ীতে গেলে নিজের! রীধিয়। খাইত-_ 

গঙ্গার হুকুল পাষে জতেক কুলীন বসে 

মোর ঘরে করয়ে ভোজন । 

ঝারী বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার 

কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ॥ ( ২৫৬ পৃষ্ঠা) 

কেউ পররাষ্ট্রে গেলে ঢোল পিটাইয়া জানান দিতে হইত ও কোটালকে ঘরদল 

অথব1 পরদল তাহার প্রমাণ “দয়! তবে রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার মিলিত । 

স্বামী স্ত্রীর উপর কুদ্ধ হইলে পি'ড়ির বাড়ি মারিত (৭৪ পৃষ্ঠা ) অথব! “নাকে 

দিত পদ” “অপরাধে নাক কাটে” এমন স্বামীও ছিল। 

আবার শ্বামী স্তর হইলে (919 (91090 হইত, পি'ড়ি ঘুরিয় স্ত্রীর হাত হইতে 

স্বামীর মাথাতেই পড়িত-_ 

দেখিয়। স্বামীর দোষ উঠে গ পরম রোষ 

করি পিড়ি পড্ডতি প্রহার । (৪৪৫ পৃষ্ঠা ) 

ঘরজামাই থাকিবার প্রথা! ছিল-_ 

ছি জাঙাঞী দশ চেড়ি, যেই হেতু সাত বাড়ী। (২৫৬ পৃষ্টা ) 

ছয় জামাই ছয় চেড়ী। (২৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 
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দাসী ব! ভাট পাঠাইয়! নিমন্ত্রণ করা হইত । হাটে ভাট কল্যাণ পাঠ করিয়া দক্ষিণা 

ংগ্রহ করিত। 

(গারিং লোকের! খুঞার বসন পরিত। ধনীর গৃহিণীর! নেতের কাপড়, তসর, 
দ্বোছুটি করিয়া! পরিত, কীচুলি গায়ে দিত; কীচুলিতে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত ঝা 
সেলাই করা থাকিত। কোচের মেয়ের পর্যযস্ত-_”পুরাতন দেখি হরে কীচলী 

অসম্বরে” ( বঃ সং ২৭ পৃষ্ঠা), “মোন কীচুলী পরে তাহার উপর |” (৫০৫ পৃষ্ঠা ) 

গুয়ামুটি বা কানড় ছাদে খোপা বীধিয়! পাটের জাদ ও জাল দিয়া কবরী ভূষিত 
করিত ; খোপায় ফুল গৌঁজা খুব প্রচলন ছিল__ 

“কবরী বাধিয় দিল কুমুমের গাভ। |» 

( ৫০১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

“কবরী বান্ধিল বাম! নাম গুয়ামুটি।” 
( ৫০৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

“দোছোট করিয়। পরে বার হাথ ভুনি” খুব বিলাসিতার লক্ষণ। “দোছটি 

করিয়া পরে তসরের সাড়ী।” (৫০০ পৃষ্টা )) 

তখন প্রসাধন-সামগ্রী ছিল__ 

/ হুরিস্া কুম্কুম তৈল আনিল দূর্বল!। 

খুল্পনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মল! ॥ 

আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জন। 

অঙ্গে আরোপিল রাম! ভূষণ চন্দন ॥ 

বাছিয়৷ পরিল মেঘডম্বরু কাপড়” ( ৫০৫ পৃষ্ঠা ), পাটের শাড়ীর খুব চলন ছিল। 

হরিদ্রা কুস্কুম লয়্যা ঘরে ঘরে বুলি চায়্যা 
করিতে অঙ্গের মলা দুর । (৫০৭ পৃষ্ঠা) 

স্নানের সময় নারায়ণ তৈল মাখা বিলাসিতা! বলিয়! গণ্য হইত। 

স্ত্রীলোকের! “ছুই করে কুলুপিয়৷ শঙ্খ” পরিত এবং নৃত্যগীত করিত। 

সধব! মেয়ের! হাতে লোহা! পরিত-_“বাম হাতে নোয়! মাত্র রাখিল আইয়াত?। 

( ৪৫৬ পৃষ্ঠা ) 
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মেয়েরা জল আনিতে বাড়ীর বাহির হইত-_ 

বনড়ী জলেতে যায় আহড়ে থাকিয়া তায় 
গাছে হৈতে ফেল্য। মারে ডেল] । 

রমণীর! সকলেই রন্ধনে পটু হইত। 
পুরুষের! ধুতি পরিত, মাথায় পাগ বাধিত $ ধুতির কৌচা লম্বা ঝুলিয়! মাটিতে 

পড়িলে সন্ত্ান্ত লোক বলিয়া পরিচয় পাঁওয়। বাইত। পুরুষের! বড় চুল রাখিত পায়ে 
জুত1 সচরাচর পরিত না। শুইবার সময় পরি ত-_- 

চরণে পাউড়ি সাধু চলিল! শয়নে। (৫২০ পৃষ্ঠা) 

কদাচিৎ গায়ে “অঙ্গরাখি” পরিত । মাথায় পাগড়ী বা টোপর পরিত--. 

বসন-মপ্ডিত করি শিরে। (২২০ পৃষ্ঠা) 

টোপর থসায়্যা ফেলে হরসিত মন। (৮০৯ পৃষ্ঠা ) 

শীত নিবারণের জন্ত- “তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ ।” € ৯৩৫ পৃষ্ঠা ) তখন 

যে-সে “খাট্যায়। সুশরী জালী” শয়ন করিত। (৪৩৬ পৃষ্ঠা) “নারায়ণ তৈল দিয়! 

গায়”, “তোলা জলে সিনান করায়” খুবই বিলাসিতা ছিল; “বাট! ভরি বীড়া গুয়া, 

কুমকুম কস্তরী চুয়া, সুগন্ধি প্রন্থন মদলেখা”, “মুখে পান হাতে গুয়া” বড়মানুষীর লক্ষণ। 

সপুড়! হড়পি পেটারী সিন্দুক দ্রব্যের আধার ছিল--“নান! ধন দিল! রাণী পেটারী 

সিন্দুক?” “সাজিলা সিন্দুক পেড়ি দিল! ভারে ভার।” (৯৪৯ পুষ্ঠার অতিরিক্ত ) 

গ।য়ে দিবার কাপড়কে খোসল! বলিত-_“পরিবারে খুঞা দিবে উড়িতে খোসল!। 

(৪৫০ পৃষ্ঠা) মেয়ের! “পরে দিব্য তুলাকোটি। 

নৃতন প্রজা বসাইবার সময় “ধান্ত গরু টাকা! দিয়া করিবে সম্মান।” (২৫৩ পৃষ্ঠার 
অতিরিক্ত) কাউকে কর্মে নিযুক্ত করিতে হইলে “জনে জনে দ্দিল গয়াপান” (বঃ সং 

৭৬ পৃষ্ঠা )। বাড়ী অধিকাংশই খড়ে ছাঁওয়। হইত। গ্রামে “বটতকরু রাখিল ষষ্ঠীর 

ধাম” ( ২৩৭ পৃষ্ঠা ) ও “অশ্বথ রাখিল মুল বান্ধিয়া |” ( ২৩৬ পৃষ্টা) 

৬তখনে! দেশে খিলান গাঁথা কেহই শিখে নাই। দরজার মাথায় ঝনকাঠের উপর 

“বাউটি পাথর» বসাইয়া দেয়াল গাথা হইত। (৪৪২ পৃষ্ঠা) শহরে খনি নে 
নাছ বাট ।৮ (২৩৮ পৃষ্ঠা) 

গ্রামে নগরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাস করিত। কখনও গৌড় 
ছেশ হইতে স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারের। রাটঢ়ে আসে নাই। 

রাঢ়, চোয়াড়, ব্যাধ প্রভৃতি জাতির লোকে অস্পৃশ্ত বলির! বি.বচনা করিত-_: 

“লোকে না পরশ করে সভে বলে রাড়।” (২১৫ পৃষ্ঠা) 
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তাহার! ধনী হইলেও তাহাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হইত না--. 

পুরোধা আমার কেব! হইবে ব্রাহ্মণ | 

নীচে কি উত্তম হয় পাল্যে মাধন॥ (২১৫ পৃষ্ঠা ) 

কিন্তু শান্ত্রতত্ব নিয়শ্রেণীর স্্রীপুরুষের মধ্যেও প্রসারিত হইয়। তাছাদের ধর্মে ও নীতিতে 

উন্নত করিয়াছিল। 

কুমারেরাই তখন ইট গড়িত-_ 

কাঠ আনি ভার বোঝা কুমারে পোড়ায় পাজ্যা 

নানা ইট পোড়ে শাবধান। ( ২৩৯ পৃষ্ঠা ) 

“তখন বিনিময় হইত বস্তুতে বস্তুতে ; মূল্য নিরূপণ হইত কড়িতে ; বেশী কার্বার 

হইলে টাকা ব তঙ্ক! দেওয় হইত। 

পিনিস ভারে বহ! হইত। বেশী ভারী হইলে শাঁঙে বহা হইত । 

মহিষের চামড়ার ঢাল হইত। গগ্ডারের খড়েগ ব্রাহ্মণ সঙ্জন তর্পণের কুশী তৈরী 

করিত। 

কারো মুন খাওয়! কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণ বলিয়া গণ্য হইত। অথচ নুনের 

ব্যবসায় নিন্দনীয় ও দ্বৃণ্য ছিল। 

রাজসভায়-_ 

“পণ্ডিত পুরাণ পড়ে, স্তব করে ভাটে। 

গায়কে গাইছে গীত, নর্তকীর। নাটে ॥৮ 

রাজারা সেলামী, বাশগাড়ি, পার্বণী, পঞ্চক, গুয়!, লোন, সানা! ভাত, ধান-কাটি, 
কলম-কম্ুর, ধান বেচা প্রভৃতি নান! বাবে প্রজার কাছে বাজে আদায় করিত। 

( ২৫৪ পৃষ্ঠা ) রাজার আদেশে সদাগরদের ভরব্য আহরণের জন্ত বাণিজ্যে যাইতে 
, হইত) স্বেচ্ছায় বাণিজ্যে যাইবার জন্তও রাজার আদেশ লইতে হইত। কাধ্যসিদ্ধির 
জগ্ ন্জকর্মাচারীদের ঘুষ দিতে হইত; তাহাকে বলিত “ধুতি খাওয়া» বা 'খতি 

থাওয়া' | স্পদাগরের]! তখন সাত ডিউ| লইয়া সমুদ্র দিয় সিংহলে বাণিজা করিতে 
যাইত; তাহাতে তাহাদের জাত বাইত না; রাটের সদাগরদেরও বাঙাল মাঝি 
নিযুক্ত করিতে হইত। বাঙালদের কথার ঠান ও বক্রতা লইয়! রাট়ের লোকের? 

তখনও ঠাট্টা করিত. বাণি্য-নৌকা| জলে ভুবন! থাকিত। যাত্রার সময় ডুবাক্রা 
জল সেঁচিয়া নৌকা তুপিত ও তাহীকে গাব-কষ দিশ্বা। গাহানো হইত ॥ রাজ 



সামাজিক রীতিনীতি ৯৭৩ 

দগ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তখনও প্রাণদওড, নির্বাসন, মন্তকমুণ্ডন করিয়া 

ঘোলঢালা, পাঁচ চূড়। কর!1, মুখে চুনকালি দেওয়! শাস্তি ছিল। অভিযুক্তব্যক্তি 

“গলায় কুঠার বান্ধি মাগিল গোহারি।” রাজার! মুসলম'ন সেনাপতি রাখিতে 

আরভ্ভ করিয়াছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী সৈম্, তীর, ধনুক, তলোয়ার, 

বল্লম, বন্দুক, কামান লইয়! বন্মাবৃত হইয়! ঢাল ধরিয়া যুদ্ধ করিত। শহরে কোটাল 

রাজ্যের সংবাদরাখিত; পররাষ্রের সংবাদ আনিতে গুপ্তচরের1 সন্যাসিবেশে ফিরিত। 

রাঁজ-কর্মচারীর। হাঁটুরে লোক ও প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়! ঘুষ আদায় করিত। 

বাঙান্দী পাইক উড়। পাক খেলিয়া ঘুহ্ধ করিতে পটু ছিল। বাগদী, হাড়ি ও ডোম 

জাতের লোকের! পাইক হইত-_ 

নয় কাহন বাঁগদী উঠে যুদ্ধে তারা যম। 

সাত কাহন হাড়ি পাইক, বার কাহন ডোম ॥ 

লোক পাঁশ। খেলিত, ফাউলা! ডেল! খেলিত, ঝালি খেলিত, সাতার দ্িত, 

যুঝাড়িয়া ভেড়। পুষিধা লড়াই দেখিত। মেয়ে-পুরুষের প্রধান ব্যসন ছিল পাশ। 

খেল । লোকে তক সিদ্ধান্ত উপলক্ষ্য করিয়া বাঁজি রাখিত, পণ করিত। 

কোথাও ধাত্র। করিবার পুব্বে পাজি দেখিয়া ও শাকুন শুভ লক্ষণ বিচার করিয়! 

যাইতে ভইত। দৈবের ইঞ্গিতের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। দৈবজ্ঞের হাটে 

পাঁজি শুনাইয়া বেশ দ্ুপয়স! রোজগার করিত। 

কবিকম্কণের সময় একদিকে রঘুনন্দনের স্মৃতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বঈগসমাজ 

আড়ষ্ট ; অপর দিকে ধোঁদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের মুক্তির গানে উল্লসিত দেখা যায়। মালা- 

চন্দনের ধোটে দেবীবরের প্রভাব ও শুদ্রের বেদপাঠে চৈতন্তদেবের প্রভাব স্পষ্ট হইয়া 

আছে। | 
তখনকার গহনা__ চুড়ি, পাশুলি, কণ্ঠমাল!, হার, হেম-মুকুলিকা, নৃপুর, “সুবর্ণের 

কড়ি মাছি” কুলুপিয় শঙ্ঘ,_-তাহার নাম হইত শ্রীরাম লক্ষণ, তাহাতে গাল! দিয়া রং 

কর! থাকিত-_“সেই মত ছিল শঙ্খ শ্রীরাম লঙ্মণ।” ( ৬০৪ পৃষ্ঠ) পাঁয়ে নৃপুর ও 

রজত পাশলি, গলায় গজমতি হার । 

পুরিতে ভাইয়ার সাধ কেনে তসরের জাদ 

| কেইয়া-পাত। মুকুতার বেড়ি। 

অঙগদ কম্কণ বাল৷ তন্থু সায়বানী দোলা 

কুগুল কিনিলা স্বর্ণযুতি । ( ২২৩ পৃষ্টা ) 

৯০৮ 



৯৭৪ পরিশিষ্ট 

৬/শিশুদের অলঙ্কার ছিল-_ 

বিচিন্র কপাল-তটি, গলায় স্বর্ণ কাঠি, 

কটিতটে শোভে আর কনক শিকলি। 

প্দযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি ॥ 

( ৭১০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

তখনকার খাছ চিড়া, মুড়ি, খই; “কলাবড়া মুগসাউলী, ক্ষীরমোননা, ক্ষীরপুলি, 

নান! পিঠা রান্ধে অবশেষে )” ক্ষীর) ফেণী, দধি, কাঞ্জি। 

হুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ । 

দধির সহিত খুদের জাউ ॥ 

শচিড়া, টাপাকলা, দুধের সর,” পায়স। 

কই, চিংড়ী, পুঁটি, বোয়াল মাছ; নকুল, শজারু, গোঁধিকার শিকপোৌঁড়। ; শিম, 

থোড়, ডুমুর, কাচকলা, কচু, বেগুন, শাক প্রভৃতির তরকারী; বড়া, বড়ি; “হংস- 

ডিমে কিছু তোল বড়1)” হরিণ ও ছাগলের মাংস; মুগ ও মসুর ডাল; “ভাজে 

চিথলের কোল, রোহিত মংসের ঝোৌল |” 

কিছু ভাজে রাইখড়া চিন্নুড়ের তোলে বড়া, 

খরসোল। পুজী দশ তোলে। 

করিয়া কণ্টকহীন আমে শকুল মীন 

খর লোন দিয়! ঘন কাঠি ॥ ( ৫১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ) 

রান্ধিল পাঁকাল ঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস, 

ক্ষীর রান্ধে জাল করি ভাটি ॥ (৫১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) 

তরকারীর নাম ছিল-_“ভাজা শুকুতা ঝোল ঘণ্ট স্থপ।” 
- গাড়, ঘটী ঘড়া শর হাড়ি গাছ (জাল!) প্রভৃতি পাত্র ব্যবহৃত হইত। তানুপ- 

দাপুড়া, ঝারি, খুরী, খোরা, পাথরা, থালা, বাটি, ডাবর। 

“নুবর্ণের বাটীতে ছুবলা দিল ঘি» (৬০৮ পৃষ্টা ) 



নগর-পত্তন ৯৭৫ 

স্নগন্ল-সভ্ভন 

ষোড়শ শতাব্দীতে নগরপত্তনের বিষ্যায় বাঙালী বোধ হয় খুব অগ্রসর হইয়াছিল। 

রাজ! মানসিংহ বঙ্গের স্থবাদার হইয়া আসিয়া! ইহার পরিচয় পান; ও ম্ুবাদারীর 

শেষে দিল্লীতে ফিরিয়া! যাইবার সময় যশোহরনিবাসী বিদ্টাধর ভট্টাচার্য নামাধর় 

একজন নগরপত্তন-দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া যান; এই বিছ্যাধর ভট্টাচাধ্য ও তার 
পুত্র শ্রীধর জয়পুর শহর পত্তন করেন। 

কলিঙ্গ রাজ্যে গুজরাট নগরের পত্তনেও বাঙালীর বাস্তবিস্তাস-শৃঙ্খলার জ্ঞানের 

পরিচয় পাওয়৷ যাঁয়। 

বন কাটাইয়৷ নগরের 1)18।) প্রথমে ছকিয়া লইয়! এক এক জাতি ব! সম্প্রদায়ের 

জন্ত ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বন্ুবিধ আবশ্তক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছিল। 

সেধানক।র “পাষাণে রচিল নাছ বাট ।” ( ২২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) সাধারণের 

জগ্ত পাঠশাপা, দেবালগ, নাটশাল!, “অনাথ-মগুপ অতিথশাল1” এবং মুসলমানের 
জন্য-- 

পাছীমেতে শয় শয় তুণিল নমাজ গয়, 

দলিজ মসিধ নান! ছন্দে। 

সন্ত কৌশল কল! তুলিল! রন্ধনশাল। 

বিবি চাখে বাদী জথ! রাক্কে। (২৩৯ পৃষ্ঠ ) 

স্থায়ী বাসিন্দার। যেমন ঘরবাঁড়ী পাইয়াছিল, শহরে কার্ধ্য উপলক্ষ্যে আগন্তক প্রবাসীদে ম 

অল্পদিনের আশ্রয় হোটেল ব! সরাই প্রতিষ্ঠ! করিতেও ভুল ছয় নাই__ 

বাষাড়ি জনের তরে দিঘল মন্দির করে, 

প্রবাসীজনের জথা মেলা । ( ২৩৯ পৃষ্ঠা ) 

“নানাদেশ হৈতে আস্তে পড়য়! বিদ্যার আশে” ( ২৬৩ পৃষ্টা) 

প্রতোক গৃহস্থের জল পাইবার জন্ত--পপ্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়।* ( ২৩ন পৃষ্ঠা ) 
এবং তা ছাড়াও শহরের মাঝে মাঝে জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। “বেরুনিয়া 

জন আনি বান্ধে নদীর পাণী।” € ২৭৪ পৃষ্ঠা ) 

এই নূতন নগরে প্রথম আিয়াছিল উতসাহ-উদ্যম-সম্পন্ন মুসলমানেরা, ইহা 

লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহার। পশ্চিম দ্িকৃকে তীর্থ মনে করে বলিয়! তাহার! 



৯৭৬ পরিশিষ্$ 

নগরের পশ্চিম দিকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তার পর যথাক্রমে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ, কায়স্থ, বণিক্, নবশায়ক ও ইতর জাতির বাসস্থান নিদ্দিষ্ট হয়। গাই-চিন্ভিত 

ত্রাহ্ষণ-বংশ, “গাই নাই গোত্র আছে” এমন সাহশতী ব্রাহ্ধণ, বারেন্ত্র, গ্রামযাঁজী, 
ঘটক, গ্রহবিপ্র, বর্ণদ্বিজ, ভাট প্রভৃতি বহুবিধ শ্রেনীর ব্রাঙ্গণ নগরে বাস করিতে 

আসে। বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি”--আগে যাহারা বৌদ্ধমঠের পুরোহিত ছিল তাহারাই 

পরে বর্ণব্রাঙ্গণ হয়; ব্রাহ্মণের! অব্রাঙ্মণদিগকে নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট কল্পন। 

করিম্প। তাহাদের পৌরোহিতা করিত নাঃ কিন্তু সাম্যবাদী বৌদ্ধগণ দকল মানুষকে 

সকল বিষয়ে সমান অধিকারী স্থির করিয়া নিয়স্তরের লোকদেরও পৌরোহিত্য 
করিত; ক্রান্মণ্যধম্মের পুনরভ্যুদয়ের পর যে-সব বৌদ্ধ বাজরোষ ও সামাজিক 
নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুমমাঁজের অন্তভক্ত হইয়! পুরাপুরি ব্রাঙ্গণ্যধশ্য 

স্বাকার করে তাহার! শ্রেষ্ট ব্রাহ্গণ বলিয়া! গণা ভয়, যাহার! ব্রাঙ্গণ্যধর্ম স্বীকার 

করিয়াও ব্রাঙ্গণেতর জাতির সংশব ত্যাগ করে নাই তাহাব! বর্ণ-ব্রাহ্ষণ হুইয়া 

একটু হীন হয়, যাহার বৌদ্ধধশ্ম এবং মাগার লইয়া কেবল ব্রাঙ্গণ্য ছদ্মবেশে 

হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে তাহাদের মতের নম্রতা বা উগ্রত। অন্ুলারে তাহার! নধশাখ 

হইতে অনাচরণীয় জাতি বলিয়া গণ্য হয়। নেপালে ব্রাহ্মণদের কাছে বৌদ্ধরা এখনও 
অনাচরণীয় অস্পৃপ্ত। সাধারণ গৃহস্থ বৌদ্ধ অপেক্ষা বৌদ্ধ পুরোহিতের উপর 

ব্রাহ্মণদের আক্রোশ বেশী দেখ। যায়। এইজগ্ঠ বণ-ব্রান্দণের নিকৃষ্ট হইয়। আছে। 

এককালে বৈদ্, মৌলিক কায়স্ক, নবশাখ, বণিক ও কারিকর জাতির। সবাঈ বৌদ্ধ 

ছিল। কেবল পঞ্চব্র/খণ ও পঞ্চকায়স্থ হত সঞাত কুলীনদের ব্রান্মণ্যধন্মী বল। 

বায়, কিন্ত ইভ1রাও পরে বৌদ্ধ প্রভাবে অভিভূত হয়! পড়ে। (১০০ [10000006101 

1) 11. 1১, 91795 69000619997 13099010510) 07 উ* বত ৬৪৪৪.) 

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ত্রাঙ্গণ-পাড়ায় সন্ন্যাসী বৈষুন বাস করিয়াছিল, ইহার। সর্ববজাতি- 

বহিভূতি সর্বজাতি-বিমিশ্রিত সম্প্রদায় হইলেও ত্রান্মণতুল্য সম্মানাহ ছিল দেখা 

যাইতেছে । এখনো সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণতুল্য মধ্যাদ। পায়। 

. ক্ষত্রিয়গণ চক্দ্রবংশার ও ক্য্যবংণায় বলিয়া নিজেদের প্রচার করিত; ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্তগণ বৈঝবধশম্মীবণম্বী হইত। বৈদ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ঠের সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য 

ছিল বোধ হয়। বৈগ্যপাড়াতে অগ্রদানীর! বাস করিত। 

“বৈদ্ভকজনের পাশে অগ্রদানীগণ বৈসে।” (২৬৭ পৃষ্ঠা ) * 

কায়স্থ তখন ছুই শ্রেণীর ছিল-_-মৌলিক ও কুলীন; মৌলিক কায়স্থের মাবার 

দুই থাক-_*কোন জন সিদ্বকুল, সাধ্য কেহ ধন্মমূল।» ( ২৬৮ পৃষ্ঠা ) 



জাতিগত বৃত্তি ৯৭৭ 

কায়স্থের! সকলেই বেশ সভ্যভব্য বিদ্বান্ হইত 

প্রসন্ন সভারে বাণী লিখাপড়। সবে জানি 

ভব্য জন নগরের শোভা । (২৬৮ পৃষ্টা ) 

নবশাথদ্দের মধ্যে গোপ ছিল ছুই শ্রেণীর--ব্ণিক গোপ ও পল্লব গোপ। তেলী 

ছিল তিন শ্রেণীর-__ 

“কেহ চাষী, কেহ ঘনা, কিনিয়! বিচয়ে কেহ তেল।” (২৬৯ পৃষ্ঠা ) 

তেলী ও তিলি পৃথক হইয়া তিলি শ্রে্ঠ জনচল ও তেলী নিকট জল-মনাচরণীয় 

তখনে। হইয়া উঠে নাই বোধ হয়। আগরী নবশাখের তুল্য গণ্য হইয়া! একই 

পাড়ায় বাস করিত। গন্ধবেণে, শঙ্খবেণে, হ্থবর্ণবণিক, কীাসারি, সেক্রা, প্রভৃতি জাতি 

তখন সমশ্রেণীর বলিয়াই গণ্য ছিল। শরাক জৈন শ্রাবক, যাহার! গৃহস্থ হইয়! 

পড়িয়া ছিল, তাগারা--“জীবজন্ত নাহি হিংসে, সর্বস্থানে তার নিরা মিষ্য।” (২৬৯ পৃষ্ঠা) 

ইতরজাঁতি বলিয়! গণ্য হইত--“হই জাতি দাস”? বা কৈবর্ত, কলু, বাইতি, বাণ্দি, 
মাচুয়।, কোচ, ধোঁবা, দরজা, শিউলী, ছুতার, পাটনি, ভাট, চৌছুলি, চুনারী, মাঝি, 

কোরঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল, চগ্ডাল, গোষ্াল্যা, কোয়াঁলি, কোল, হাড়ি, শুড়ি, চামার, 

ডোম। এই ইতর লোকদের পাড়ার মারাটার! বাস করিয়াছিল ও এই পাড়ারই 

এক পাশে “বারবধূজন বৈসে, এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।” (২৭৩ পৃষ্ঠ। ) হাঁড়ির! 

খুব মাপ ছিল জান] যায়। 

বাজার হাট দোকান নগরের মধ্যে ছিল। 

জাতিগত ম্বত্তি 

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ছিল, তাহার! তদনুসারে ব্যবপায় করিত। 

ব্রাক্সশ5 অ্ম্যাসনী” বর্ষ 

্রাঙ্মণ “শাস্ত্র বিচার করে”, “ব্যবঞারে বড় খজু, অনুপ্দিন পড়ে যজু; বেদবিচ্চ 

মুখে অবিরত; ৮? (২৬৩ পুষ্ট! ) “কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন জনে কহে কথা; কেহ 

পঢ়ে ভারতপুরাণ' ( ২৬৩ পৃষ্ঠা ) এবং তাহারা অধ্যাপনাও করিত, তাহাদের কাছে 

“নানাদেশ হৈতে আস্তে পড়য়া বিদ্ভার আশে ।” ( ২৬৩ পৃষ্ঠা ) মূর্খ ব্রাহ্মণর। 

পৌরোহিত্য করিত-_ 



৯৭৮ পরিশিষ্ট 

মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগর্যা জাজণ করে 

শিখয়ে পুজার অনুষ্ঠান । ( ২৬৩ পৃষ্ঠা ) 

পুরেশাহতদের গ্রামযাজী বলিত। “গাণি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে, ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে, কুল-পঞ্জী 
করিয়! বিচার ।” ( ২৬৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু ঘটকেরা কুলের গ্লানি করিত-_“জাবৎ না 
পায় পুরস্কার |” ধবর্ণছিজগণ মঠপতি |” গ্রহবিগ্রগণ__ 

দ্বীপিক! ভাম্বতি ধরে সান্ত্র বিচারণ করে 

বালকের লিখায় জাইয়াতি। ( ২৬৪ পৃষ্ঠ!) 

সন্নযাসীরা “মাথায় পিঙ্গল জট”, “গায়ে নানা তীর্থচিন্” ধারণ করিয়৷ “ভিক্ষা করে 

অনুর্দিন।'” বৈষ্ণবগণ “সদা লয় হরিনাম” ও “সদাই গোডয় গীত নাটে।» 

স্কত্তিম্ঘ 

ক্ষত্রি়র! পুরণ শ্রবণ করিতে ভালোবাসিত__ 

পুরাণ শ্রবণ আশে বসীল! ছ্বিজের পাশে 
অবিরত দ্বিজে দেই ধন। (২৬৫ পৃষ্ঠা) 

তাহার “কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ' ও পান করে নান! ধন। তাহার। বলচচ্চ। করিত--- 

উলিয়৷ আখড়া-ঘরে দওযুদ্ধ নিত্য করে 

মালবিদ্ঞা! গুলী চাপগরী। (২৬৫ পৃষ্ঠা ) 

লইয়া দাণ্ড ঝাড়! কেহ করে তোলাপাড়। 

পণ্ড বধে কেহ ব। শিকারী । 

( ২৬৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ) 

জ্ভাঁউ 

ভাটগণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্ের সমশ্রেণী বলিয়! গণ্য ছিল) তাহার “অবিরত পড়য়ে 
পিঙ্গল।” ( ২৬৫ পৃষ্ঠ ) আর “ক্ষ! করি ফিরে ঘরে ঘর ।” (২৭২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত 
পাঠ) 

তস্য 

বৈশ্ত বৈসে অবিবাদে মগ্ন মন হরিপদে 

কশীকম্্ম করে গোরক্ষণ। 



জাতিগত বৃত্তি ৯৭৯ 

কেহ কলস্তর লয় কেহ বুষে ধান্ত বয় 

কালে কিনী রাখে কোনজন ॥ 

য়েক দর করি তোল! হীর1 নীল! মতী৷ পল! 

কেহ মরকত মনী কিনে। 

সাঁজন করিয়৷ নায় কেহ নানাদেশে যায় 

সিন্দুর 5ন্দন কিনী আনে । 
চাঁমর চামরী ভোট শগল্লাথ গজ ঘোট 

করভ পটিশ অঙ্গরাখি। 

গ়েক বিচে আর কিনে নিত্য ধন বাড়ে ধনে 

গুজরাটে বৈপ্তজন স্থথী॥ (২৬৬ পৃষ্ঠা ) 

বৈদ্য 

বৈস্ভগণের মধ্যে “ব্টিকায় কার যশ, কেহ প্রয়োগের বশ” ছিল। তাহার! “কাখে 

করি নান! পুথি” নগরে ফিরিত। তাহাদের বেশ ছিল-_-উজ্ছজল ধুতি, পাগড়ী, ফৌট!। 
অঙাধ্য রোগ দেখিলে তাহার! পলায়ন করিত। 

্গ্রাচ্গানী 
বৈদ্ভক জনের পাশে অগ্রদানীগণ বৈসে 

নিত্য পায় রোগীর সন্ধান। 

রাজকর নাহি দ্রেই বৈতরণী ধেন্ু নেই 
হেম-জুত তিল জয় দান ॥ ( ২৬৭ পৃষ্ঠ! ) 

বম্ন্ছ 

কায়স্থর। “ভব্যজন নগরের পোভা” ছিল । তাহার! লেখাপড়ার কাজ করিত। 

(২৬৮ পৃষ্ঠা! ) 

গোপ 

গোপ বৃত্তি অনুসারে ছুই শ্রেণীর ছিল-- 

নিবসে বণিক গোপ হিংল1 নাহি জানে কোপ 

খেতে উপজায় নানা ধন। ( ২৬৯ পৃষ্ঠ। ) 

পল্ল গোপ বসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে 

বন ভাগে বসায় বাথানে ॥ (২৭১ পৃষ্ঠ; ) 



৪১৮০ পরিশিষ্ট 

তেলী ও ক্লু, 

তেলী বৈসে জতজন! কেহ চাসী কেহ ঘন৷ 

কিনিয়! বিচয়ে কেহ তেল। ( ২৬৯ পৃষ্ঠ। ) 

"কলু সে নগরে পাতে ঘানি।” (২৭৯ পৃষ্ঠা ) 

শবগনান্র 

কামার পাতিয় শাল কাটিয়৷ কোদালী ফাল 

গড়ি টাঙ্গী অঙ্গরাথ শেল। ( ২৬৯ পৃষ্ঠা ) 

তান্,লী 

লইয়! গুবাক পান বৈসে তান্থুলিক জন 

প্রতিদিন বীরে দেই বিড় । ( ২৬৯ পৃষ্ঠা ) 

লবঙ্গ কপূর-চর্ণ বাড়া বান্ধে অনুক্ষণ 

কখন না! পায় রাজপিড়! ॥ (২৬৯ পুষ্ট! ) 

বুনন 

কুস্তকার গুজরাটে হাড়ি কুড়ি গড়ি পিটে 

মুদঙ্গ গড়য়ে কাড়া পড়।। (২৬৯ পৃষ্ঠা ) 

কাষ্ঠ আনি ভারে বোঝা কুমারে পোড়ায়ে পাঁজ! 

নান। ইট পোড়ে সাবধান ॥ (২৫৯ পৃষ্ঠা) 

তক্ভব্ায়্ 

“ভূনী খনী ধুতি বুনে গড়” ( ২৬৯ পৃষ্ঠ। ) 

হ্নালী 

মালাকার গুজরাটে সদাই মালঞ্ খাটে 

মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর। 

ফুলের পুটলী বান্ধে ফুলসাজি করি কান্ধে 

দেই পুরে দেবদেবি-ঘর ॥ ( ২৬৯ পৃষ্ঠা) 



জাতিগত বৃত্তি ৯৮১ 

শ্রাক্রহ 

বারৌই নিবসে পুরে বোরজ নির্শীণ করে 
নিত্য নিত্য বীরে দেই পান। (২৬৯ পৃষ্ঠ! ) 

নাশ্সিত 

নাগীত নিবসে তথ কক্ষ তলে করি কাতা 

করে ধরি রশাল দর্পণ । (২৭০ পুষ্ঠা ) 

আগল্লী 

“আগবী নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে।” 

এই বৃত্তি কৃষি বলিয়াই অনুমান হয়। ( বঃ সং ৮৯ পৃষ্ঠ! ) তাহার! আবার প্ৰীরের 

প্রধান সেনাপতি ।” (২৭০ পৃষ্ঠা ) 

মোচন 

মদক প্রধান জণ! করে চিনি-কারথান। 

থও লাড়, করে যে নন্মাণ। 

পশর! করিয়৷ শিরে হাটেতে নগরে ফিরে 
শিশুগণ ধরয়ে জোগান ॥ ( ২৭০ পৃষ্ঠ। ) 

স্শললাশ্ 

শরাক আইসিয়! বসে জিব জন্ত নাহি হিংসে 

সর্ব স্থানে তার নিরামিস্ত। ( ২৬৯ পৃষ্ঠ! ) 

লক্ষণে! 

“গন্ধ বেচে ধুপ ধুনা পসার সাজায়্য চলে হাটে ।” 

স্ণওানেশে 

“শঙ্ঘবান্তা কাঁটে শঙ্খ |” (২৭০ পৃষ্ঠা) 

স্মমশ্পিত্বেশে 

ইহাদের বৃত্তির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও নাম হুইতে বৃত্তি জানা যায়। 

৯০০ 
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গালা 

কংসারী পাতিয়৷ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল 

ঘটি বাঁটী বট হাণ্তী সীপ। (২৭০ পৃষ্ঠ। ) 

ঘাঘর নৃপুর ঘণ্ট। সাপুড়া চুনা-বাট। 
দিংহাসন গড়ে পঞ্চ-দীপ। (২৭০ পৃষ্ঠা ) 

জ্ন্র্শলপণিক্ক 

স্ুবর্ণ-বণিক বসে রজত কাঞ্চন কসে 

পোড়ে কাটে দেখায়্যা সংশয় । 

বেচা কিন! সাবধানে মন্রশ্তের ধন আনে 

পুরে নিতি আসিয়! বসয় ॥ (২৭০ পৃষ্ঠা ) 

হেলল্কল্লা 

“নিন্মাণ করয়ে আভরণে |” (২৭১ পৃষ্ঠা ) তাহাদের কুখ্যাতি ছিল যে তাহাব! 

“পণ্ততোহর | 

দান 

“মস্ত বেচে, চশে চাষ ছুই লাতি বসে দাল।” (২৭৯ পৃষ্ঠা) 

মাহ যাধার৷ মারিত তাহাদের দাস ছাড়। মাছুয়া বাঁলত। 

মিথ্যা জালা! করি মেল! বান্ধিয়৷ সোলাব ভেল৷ 

অগাধ সলিলে মস্ত ধরে । (২৭২ পৃষ্ঠ) 

ন্বাহভ্ভি 

বাইতি নিবসে ঘরে নানা বিধী বাগ্ত করে 

পুরে প্রমে মাজুরী পিকিনি। (২৭১ পৃষ্ঠ!) 

বাগ 1 

প্বাগৃদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে” ( বঃ সং ৮৯ পৃষ্ঠা) 
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পোনা 
“্দড়ায় শুকাক্গ নানা বাসে?” (২৭১ পৃষ্ঠা ) 

চল্লজী 

“দরজী কাপড় সীয়ে বেতন করিয়। জীয়ে।” ( বঃ সং ৮৯ পৃষ্ঠা ) 

মুসলমান ছাড়া হিন্দু দরজী জাত তখন ছিল) এখন কিন্তু হিন্দুর মধ্যে দরজী 

বলিয়! কোনে! জাতির অস্তিত্ব দেখা যায় ন|। 

িনউলা 
লিয়লী নগরে বৈসে খাঙ্ছুর কাঁটিরা রসে 

গুড় করে বিবিধ বিধান। ( ২৭২ পৃষ্ঠা ) 

চছত্তান্র 

ছুতাঁব ভাঁটের মাঝে চিড়! কুটে খৈ ভাজে 

কেহ করে চিত্র নিরমাণ। (২৭২ পৃষ্ঠা ) 

ীউনী 
পাটুী নগরে বসে রাতিদিন জলে ভাসে 

পার করি লয় নিজ কর। (২৭২ পৃষ্ঠ!) 

ভগঙ্গাল 

নিবসে চগ্ডাল পুরে লবণ বিক্রয় করে 

পানীফল কেন্ুর পসারে । ( ২৭৩ পৃষ্ঠ! ) 

ক্কৌন্সীতি। বা ক্লোক্ীলা 

“গোহাল্য। গাইয়া গীত কেয়ালি ফিরয়ে নিত্য” (২৭৩ পৃষ্ঠা ) এবং “জাইয়াজিবি 

বসিল। কেয়লা”__তাহার! দ্রব্যজাত বেচিবার সাহায্য করিত। (২৭২ পৃষ্ঠা ) 

ক্ষোল 

"হাটেতে বাজায় ঢোল।” (২৭২ পৃষ্ঠ! ) 

হাড়ি 

“ঘাস কাটি লয় কড়ি।” (২৭২ পৃষ্ঠা) 
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াক্মাল্লর 

“ঘোড়া সে পানঞ্ি জীন নিরমায় অনুদিন।” (২৭২ পৃষ্ঠা ) 

ভোক্ম 

"বিউনী চালুনী চাটা ডোম ছাত! গড়ে লাটা।” (২৭২ পৃষ্ঠ। ) 

হ্মাল্লাভা 

শোলঙ্গে পিলীহ। কাটে, 

ছানি কাটে দিয় চক্ষে কাট।। (২৭৩ পৃষ্ঠ। ) 

কোঁচ, চৌছুলি, চুনারী, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল জাতিদের জাতিবৃত্তি 
কিছু স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কয়েকটি নাম হইতেই জাতিবৃত্তির পরিচয় পাওয়৷ যায়। 

সুনান 

মুনলমানের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল বৃত্তি অনুসারে-__ 

স্থরাদী লোয়ানী পানী কুড়ানী বিউ্রালি ভূনী 

পাঠান বসিলা নান! জাত। (২৬০ পৃষ্ঠ। ) 

কেহ রোজ! নমাজ ন। করিয়া হৈল! গোলা । 

তাশন করিয়! নাম ধরাইল। জোল। ॥ 

বলদে বহিয়! নাম ধরাল্য! মুকেরী। 

পীঠ৷ বেচিয়! নাম ধরাগ্য| পিঠাহারী ॥ 

মতস্ত বেচি নাম কেহ ধরাল্য! কাখাড়ি। 

অনুক্ষণ মিথ! কহে, নাহি রাখে দাড়ি ॥ 

হিন্দু হৈয়! মুসলমান বৈসে গরশাল। 
কাঁণ। হৈয় মাঙ্গে কেহ পায়্য। নিশাকাল ॥ 

সান! বান্ধিয়৷ ধরে সানাকর নাম। 

স্থনত করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম ॥ 

পটয। পড়িয়৷ ফিরে নগরে নগর | 

তীরকর হৈয়। কেহ নিরিমায়ে শর ॥ ৃ 

কাগজি ধরিল! নাম কাগজ করিয়া । 

নানা স্থানে বুলে কেহ কলত্তর হৈয়! ॥ 
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রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া । 

ধরিল! হালান নাম কুদ্দ'র ধরিয়| ॥ 

গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই। 

এই হেতু যমপুরে কার নাহি ঠাঞ্ি ॥ 
কাঁটিয়। কাপড় সিয়ে দরজীর ঘট! । 

নেয়াল বুনিয়! নাম ধরয়ে বেনটা ॥ ( ২৬১ পৃষ্ঠা ) 

বংশ পদ ও বিদ্যা অন্ুসারেও ভেদ ছিল-_“সৈয়দ মোগল কাজি” এবং “গায়ের 

মিঞা” ও মোলা। মুপলমান পাড়াকে হাঁসনহাটা স্লিত। গেখানকার “এক সমুদ্বায় 
গৃহ ৰাড়ী।” তাহারা 

ফজর শময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি, 

পাঁচ বরি করয়ে নমাজ। 

ছিলিমিপি মালা ধরে, জপে পীর পেকান্বরে, 

গীরের মোকামে দেই সাজ ॥ 

দশবিশ বেরাদরে ব্সিয়। বিচার করে 

অনুদিন। কেতাব কোরাণ। 

ব্সাইয়া কেহ হাটে পীরের শীরিনি বাটে 

সাঝে দেই ছগড়ি নিশান ॥ 

বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না করে ছন্দ 

প্রাণ গেলে রোজ নাহি ছাড়ি। 

ধরয়ে কাম্জজ-বেশ  মাথে নাহি রাখে কেশ 

বুক আচ্ছাদিয়! রাখে দাড়ি ॥। (২৫৭ পৃষ্ঠা) 

কিন্তু ধাহার। মাছ বেচিত তাহারা “নাহ রাখে দাড়ি।” 

ন| ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপি মাথে 

ইজার পড়য়ে দূড় নারি। 
যার দেখে খালী মাথা তা সনেনা কহে কথা 

সানিয়। মারয়ে ডাড়। বাড়ি ॥। (২৫৯ পৃষ্ঠ ) 

তাহারা “ভূত্রিয়া কাপড়ে মুছে হাথ ।” 1২৫৭ পৃষ্ঠা) “বিবি চাথে বান্দী 

জথ| রান্ধে।* ( ২৩৯ পৃষ্ঠা) «কেহ নিক কেহ করে বিয়া।” ( ২৬ পৃষ্টা) 
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মলন| করায়্যা নিকা দান পায় সিক। নিক, 

দোঁয়। করে কলিম! পাঁড়য়। ॥ 

করে ধরি কর! ছুরী কুখড়ী জবাই করি 

দশ গণ্ড! দরে পায় কড়ি। 

বকৃরি জবাই যথ। মলনারে দেই মাথা 

দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥ 

যত শিশু মুসলমান তুলিল দলিজ খান 

মথদম পাতায়ে পড়না। ( ২৬০ পৃষ্ঠা ) 

.  হাব্যপলিচস্ব 

মুকুন্দরাম কধিকঙ্গণের চণ্তীমঙ্গল কাব্য হিসাবে অত্যন্ত 0119, কেন্দ্রহীন, কবিত্ব- 
পরাচ্র্যহীন ; তবে রসহীন ধল! ষ্বাঁর শা। গ্রাত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র হইলেও কোনে! 
চরিত্রই স্পরিস্কুট হয় নাই। “এই কাব্যে সৌনয্য্থষ্টির ও আর্টের উদগগম আছে, 
বিকাশ নাই; আক্রে থাঁটি স্বর্ণের পার্থে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোস্্রথণ্ড যেরূপ 

দেখায় তেমনি এই কাব্যে কবিত্বের ও সৌন্দর্য্যস্থষ্টির আশে পাশে বহু অপরিণত ও 

অস্ফুট বর্ণনা দেখিতে পাই” 

“এই-দব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই; কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন, কিংবা 

উদ্দাম ও সহজ স্যৃতিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলার প্রায় সমস্ত পুরুষ- 

চরিভ্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবত্তী, বিপদের সমন তীর চেষ্টা ব্যবহারে 

অনিচ্ক, অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির 

শীননে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্তরূপ হইবে কেন ?” 

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ) 

মোটের উপর চগ্ডীমঙ্গলে কাব্যের লক্ষণের চেয়ে পুরাণের লক্ষণই বেশী দেখা 

যায়। 

"মাধবাচাধ্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী চণ্তীলেখ *গণের নি" 5 মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে খণী। 

মূল বিষয়ের তো কথাই নাট ;-_সমস্তই এক কথা; তাহ! ছাড়া পংক্কিগুলি পথ্যস্ত' 

অপহৃত দেখ| যায়।” ( বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ) 
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“কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তদৃ্টি নিম্দল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন 
মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিব্রগুলি চান্ত পরিহাস ও কথাবার্তায় 
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নহে।” “দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নিভরতা হেতু এক্ষচরিত্রগুলি স্বীয় শক্তির 
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গিয়াছে ।” 

“কবিকক্কণের বণিত ঘটনার একট. নুস্ এক নাই) দুই একটি মুল ঘটন! ধরিতে 
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কাব্য-পরিচয় ৯৮৯ 

কবি নিজে হঃখ দারিদ্র্য সহা করিয়া দারিদ্ৰাদুঃখ বর্ণনায় রতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

কিন্তু মুকুন্দরামের এই দারিদ্র্যহঃথের বর্ণনায় বিশ্বসঙ্গীতের শুর বাজে নাই, উহ! 
নিতান্তই স্থানীয় হইয়া আছে। ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ (ড/০:০৪জ০:1)) ধনী ছিলেন না 

কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে আনন্দের সারটুকু তিনি সম্পূর্ণ আদায় করিয়! 
লইয়াছিলেন ; আবার বায়রন্, শেলী প্রভৃতি ধনী-বংশোত্তব কবিগণ ছুঃখনৈরাশ্ঠের 
অতলম্পর্শ গভীরতাকেই সঙ্গীতের দ্বারা পরিমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

এদের উদ্্গীত ম্বখছঃখ চিরস্তন, সার্বজনীন-_-তাহ। ধনী দরিদ্র সকলেরই। 

কবিকন্কণের কাব্য মানবের সেই-সকল মহাম্থখ ও মহাছঃখ লইয়া! নছে। তীহার 

বর্ণিত ছুঃখ বাঙালীর ঘরের সাংসারিক প্রতিবিষ্ব মাত্র। কবিকঙ্কণের কবিতা 

মূর্তিমতী দরিদ্র । 

শেক্সপীয়ার যেমন ম্যাকৃবেথ নাটকে ডাইনীর তুকৃতাকে যতরাজ্যের অনাস্থষ্টি বস্ত 

একত্র করিয়া লোকবিশ্বাসের ছবি ত্রাকিয়াছেন, কবিকঙ্কণও ঠিক তেমনি দক্ষতার 

সহিত দেখাইয়াছেন-_পবিশারদ ওষধে মুকুন্দ বিরচন।” (৪৪৮ পৃষ্টা ) 
মুকুন্দরামের ভাষার মধ্যে অপ্রচলিত আভিধানিক সংস্কত শব, প্রচলিত গ্রাম্য 

বাংল! শব্দ ও আরবী ফার্সী শব্দ নিধিচারে একত্র মিশিপ্ন! রহিয়াছে । বর্ণনার মধ্যেও 

ংস্কত কবিপ্রসিদ্ধির পাশাপাশি একেবারে গ্রাম্য ঘরোয়৷ অলঙ্কার ও প্রবচন দেখিতে 

পাওয়া যায়। এইখানেই কবিকম্কণের বিশেষত্ব; এবং অপর বিশেষত্ব-_-সেকালের 

রাষ্ট্র, সমাজ, গৃহস্থালি, ধর্ম প্রভৃতির ইতিবৃত্ত এই কাব্যের স্তরে স্তরে পুঞ্তীভূত হইয়া 

আছে। ইহাতেই কবিকষ্কণ-চণ্ডী বঙ্গসাহিত্যের মূল্যবান্ সম্পত্তি ও জাতীয় প্রাচীন 

জীবনের নিদর্শন হইয়া চিরসমাদূত হইবে। 
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আঢ়া--৭৬১ 

আতড়ী--৬১১ 

আত্মঘাতি-- ৭০১ 
আত্মবৎ সর্বভূতেযু--৬৫ ০ 

আত্মভৃতগ্তদ্ধি--৮২৩ 
আত--৬৭২ 

আতড়ি--৮০৬ 
আতুড় ঘরে তুক-তাক --৮*৬ 
আছুড়--৮১৭ 

আধুলি-_-৮৫ ০ 

আন---৬১২ 

আন্ধার-_৬১২ 

আপনার, আপনী--৬৬৮ 
আপনার অপকীর্তি--৮৬৫ 
আপনার ছায়! দেখি--৮১৬ 
আপনে বাসে ভূপ--৭১০ 

আবির রস-_৭১৫ 
আভঙ্গা---৬১৬১ ৮৬২ 

আমলকাদি--৬৩৭ 
আম! শরা............ সাপের দই--৩৩৯ 
আমি নহি রণে ক্কৃতী--৮৪৮ 
আমিস্ত---৭৪ 
আন্ুুয়া---৭৭১ 

আতম্শাখা--৮২২ 

আয়া ত---৭৬৬ 

আয়াস ঘরে--৭১১ 
আরম্ত--৮৪৯ 

আলগুছি-_-৮*৮ 
আলটা--৭৪১ 

আলতা-_-৬৩৯,১ ৭৬২ 

আঁলবাটা--৭১১ 
আলান--৭৯৫ 

আশা---৭৪৯ $ 

আশী--৭৬১ 

আশ্বিনে অন্বিক।---৭১৮ 
| আমতের দল---৬৭১ 



আসয়--৬৪৮ 

আসি--৭৬৭ 
আহড়--৬৪৮ 

আহড়ে বিহড়ে--৮৫৮ 

আহিড়ি--৮৭৬ 

আহীড়ি--৬১৮ 

হ 
ইচ্ছানী--৬ 

১ 

ইছাঁপুর--৮২৭ 

ইৎসা-_-৬২৫ 

ইতর-_-৬২০ 
ইতি--৭১৭ 

ইত্যাইয়1--৬৭৪ 

ইথে--৬৬৫ 

ইনাম--৬৫৯ 

ইন্দু-কুন্দ-কাঁমরুচি--৭৪১ 

ইন্ত্র্য়--+৭৭৯ 

ইন্্রদ্যযন সরোবর--৭৮৫ 

ইন্দ্র নামে যোগ--৬৩১ 

ইন্দ্রাণী--৭ ৭১৮২৫
 

ইলাম--৭৯৮ 

ইষাগ-_-৬৩৮ 

উট 
ঈশানে......... মেথা--৭৭৪ 

উচ্চ ঝ! প্রধানে দোষ--৭৬৪ 
উছট--৬৯ 

৩ 

উজকি--৬১৭ 

উজবক--৮০১ 

উজবনী শ্প্প৬৩ ৪9 

উজান-৮৫ 9 

উজানী--৬১৩ 
| উঝ(--৬১৭ 

উড়ায়--৬১৭ 

নি 
৯৯৩ 

| উড়িতে-_৬৭৪, ৭১৯ 

উড়্--৮ ০৩ 

উড়্ষ__ ৭৫৭ 

উড় ক__-৭৫৭ 

উৎকল-_-৭৭২ 

উৎকলখণ্--৭৮৮ 

উততকট-_-৬৪৫ 

উত্তর ছুখ--৭১৪ 

উত্তরফান্তুনী-- ৬৩১ 

উত্তরোল--৬৯৪ 

উদৃখল-_-৮০ ৯ 

উদ্ধারিণী--৭৩২ 

উন বুকে--৭০৩ 

উপধাম--৮৭৮ 

উপনীত--৭৯৯ 

উপরাগ-_-৬৭১ 

উপেক্ষণ_-৮৬০ 

উভমুঙা--৭৪৯ 

উভসিংহা_৬৮২ 

উভারে--৭৫৩ 

উর--৬৮৮ 

উর থিবার--৮৭৩ 

উরু গুরু-_-৮৭৯ 

উকুধুগৃ--৬১ ২ 

উর্বশী_-৭ ০৬ 

উলটিয়া-_-৬৬৬ 
উলা-_-৭৭১ 

উল্ল-_৬১ ৮ 

উশনা--৭৬০ 

উপাবলী--৬৮০ 

উসাশ-_৮০৪ 

উ 
উর্ধজঙ্গ--৬১৬ 

উর্ধমুখ-_-৬৯৯ 

না 

একচারী---৬৮৯ 

1 একছন্ি--৬৭২ 



৭৯৪ 

একজন সহিলে ইত্যা্দি-__৭১২ 
একজায়--৭৩০ 

একতনু মহেশ পার্কবতী--৮৭৫ 
একল।.-৬৭৭) ৭৭৮ 
একুইশা-_-৬১১ 

এড়াব---৬০৯ 

ওড়--৭৬৪ 

ওর--৬২৫ 

ওলায়---৭৫২ 

ওছো! লো--৭৬৫ 

৮০০ 

কই--৭*৭ 
ককুভ--৬৪৮ 
কন্ক--৬৪৮ 
কন্কণ সিন্দুর দিল! দান__৭৬৭ 
কম্কণে নেহাঁল দর্পণে--৮১৬ 
কচি---৭০৭ 

কড়ক-+৭৪১ 
কড়ি--৭১১ 

কড়ি চারি পণ--৬৮৫ 

কণ্ঠে ক-_-৮৬২ 
কত--৭২৮ 
কতি--৬৭৫ 

কথো--৬৫৮ 
কনকের বারি--৮২২ 
কন্ঠাপণ-স্প৬২ 

কন্তার বিবাহ--৬২* 
কন্ঠার বিবাহের বয়স--৬৩০ 
কপট করিয়া-_৮৬৪ 
কপট প্রবীণ--৬২৮ 
কপাল-চিতা--৬১৬ 

কপিঞ্জল--৬৫০ 
কপিলা--৬৮২ 
কপ্তবোলা---৬১৬ 

কবজ-_-৭৫৬ 

কবিকম্কণ-চণ্ডী 

কবর---৬৭১ 

কবর-বিছাতি--৬৭১ 
কবিকস্কণ-চণ্ডীতে ততকাঁলের পরিচয়--৯৩৬* 
কবিকষ্কণ-চণ্তীতে বৌদ্ধ, বৈধঃব ও মুসলমান 

ধর্মের প্রভাবের পরিচয়--৯৩১ 
কৰিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের 

নাম--৯৩৪ 

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাষের ধর্্মমত--৯১০ 
কবিকঙ্কণের চণ্ীমঙ্গল রচনার 

কারণ---৯২৩ 
কবিক্কণের বিদ্তাবত্তা--৯২১ 

কবিলাস-_-৬৪২ 
কমঠ--৭৬৯) ৭০৭ 
কমলাবিলাস--৬৩৩ 
কমলেকামিনী দর্শন--৭৯০ 
কয়ের--৬১৬ 

করট- ৬৪৯, 
করত-_-৬১৪ 
করিবর-দত্ত--৬১২ 
করিল! স্থল--৬২৭ 
কর্কট-_৬৪৮ 
কর্জনা--৬২১) ৭২৬) ৭৫১ 
কর্ণ--৬১৩ 
কর্ণবেধ--৮১ৎ 
কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ--৬২২ 
কর্ণাট--৭৭২ 
কণিকা--৭৪৮ 

কলক--৮০৮ 
কলধৌত-_-৬৫৩ 
কলধৌত কর দান--৮৬৫ 
কলধৌতপুর--৭৮৯ 
কলবিষ্ক--৬৪৮ 
কলর বস্"৬৪৮ 

কলস--৬৬৮ 
কলা--৬৪৬) ৬৬০ 

কলাই--৬৪৮ 
কলাই-খুদের পড়াতে--৬৮৪ 

, কলাবড়া--৭০৯ 



নিদর্শনী 

কলাগাছ, শুভস্চক ( রস্তাতরু দ্রষ্টব্য ) 
--৮৫৬ 

কলিকাতা--৮২৮ 

কলির দোষ--৮৭৯ 
কলী--৬৪১ 

কলীঙগ--৬৪৮ 
কলু ও তেলী--৯৮০ 
কণ্তপ মুনির... ...... তোক---৭৭৪ 
কষয়--৬৩৩ 
ঘুস্”৬৩৩ 

ংস--৭৩১ 

কংস ভয়ে রক্ষ! কৈলে দেব নারায়ণ__-৭৪১ 
কা--৭০৫ 

কাইথি--৭২৭ 
কাক--৬৯৮ 
কাকা--৬১৫ 

কাকাল--৭০৫ 

কাকুর্বাণী--৮৭৮ 
কাগ্ড--৭৭৮ 
কাঙরি মুখে--৬৭৩ 
কাঙ্কর--৬১৩ 

কাঙ্গলী--৬৮২ 
কাঙ্গুরে কামিখ্যা-_ ৭৬৪ 
কাচে-_-৬০৭ 
কাচের বদদলে--৬২৭ 

কাচ।--৮৪৭ 
কাঁচি--৭১১ 

কাঁজ্য--৬১৮ 
কাটি-_- ৭৬৩ 

কাটাল--৬৩৮ : 
কাটে--৬৬৫ 
কাটা-_-৬৭৩ 

কাটি-_-৬৬৬ 
কাটী--৭২০ 
কাঠ-ঠোকরিয়া--৬৫* 
কাঠুরিয়! কাষ্ঠতার-__৭৬৮ 
,কাড়--৬৮৮ 

কাড়াকাড়ি--৭৪* 

| 

৭৪১৫ 

কাড়েস্"৭৪৭ 

কাণ্ডার--৭৬৫, ৮৭ 
কাতি-_-৬৯৪, ৭৩৮, ৭৭৮ 
কাত্যায়নী--৭২১ 
কাথ--৬৩৭, ৮১৮ 
কাদম্ব---৬৪৯ 

কারদ্দাকোচা--৬৫ 

কানড় খোপ।--৭১৫ 

কানন--৬১৫ 

কানি--৭১৮, ৮৬৪ 
কাস্ত---৬১৫ 

কান্দি-_-৬৩৩, ৭০১ 
কান্ধি--৬৬০ 
কাপড়--৬৬৫ 
কাপুড়্যা--৭৮৭ 

কাব্য-পরিচয়--৯৮৬ 
কাব্য প্রকাশ--৮১৩ 

কাব্যরচনায় ব্বপ্াদেশ-- ৯২৫ 

কাব্যে অতিপ্রাক্কৃত দৈবলীলা--৯২৫ 
কাব্যের চরিত্রর_-৯৩৮ 
কাব্যের নাম, কবিকক্কণ মুকুন্দরাম 

রচিত---৯৩৪ 
কামতি থি--৬৩২ 
কামন৷ করিয়৷ মোর সাগরে মরণ--৮২২ 
কামন্দকী--৮১৩ 
কামরাঙ।--৭০৭ 
কামরিপু--৭২৫ 
কামরূপী--৬১২১ ৬৯৮ 
কাম-সেনাপতি--৬৮৬ 
কামার--৯৮০ 

কামিন্ত।-_-৬৬৪ 
কামী--৬৪৮, ৭৯৫ 

কামোদী-_-৬২৬ 
কায়স্থ- ৯৭৯ 

কায়েন্তড--৬৮০ 

কারথানা--৬৬৫ 

কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন--৮৫৮ 
কারিকর-_-৬৫৮, ৭৪৫ 



৯9৩ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

কারিগর--৭ ৩০ কুত্ত--৭১৫ 

কাত্তিক--৬২৩ কুন্দ--৮০৬ 

কালক__-৬৪৯ কুপুত্র _-৮৮৬ 

কালকুট পান-_-৭২৫ কুমকুম-_-৬৬৬ 

কালকেতু---৯৪৮ কুমার__৬৫৬ 

কালজিবা--৮৫৫ কুমার খালা--৮২৪ 

কালরাব্রি--৮৪১ কুমারসম্ভব--৮১২ 
কালশার্য।---৬৮২ 

কালিন্দি-_-৬৫৩, ৭৪২ 

কালিন্দীর ধার--৭১৩, ৮৬৯ 
কালীঘাট-__-৭ ৭৩ 

কালুদণ্-_ ৬৫৮ 
কাশী--৬১৮ 

কাশ্টপী-_-৩৬৪ গু 

কাষড়--. ৬৩৪ 

কাসারি--৯৮২ 
কি--৬৬০ 

কিতা-_-৭১১ 
কিনয়ে--৮৫০ 
কিন্তা-_-৬১৫ 

কিরা_-৬৬৭, ৬৯৭ 
কিল-__-৬৭৭ 
কিশোরে রক্ষায় তাত ইত্যাদি-_-৭৩১ 

কীর-_-৬৪৯ 
কুকুর-বদন-ভষ্ট প্রসাদ-_-৭৮৮ 
কুডরপুস--৮২৫ 

কুচনী-_-৭৫১ 
কুচিনান--৮৭২ 
কুচ্ছা---৮৫১ 

কুজি-_-৭৬১ 
কুঙ্জরের দত্ত--৮৭৭ 
কুড়া--৬২৫ 

কুড়াইয়া-_ ৭১৯ 

কুড়িটায়--৬৮২ 
কুড়িয়া-_-৬৯৬ 
কুড়া---৮২০ 

কুদ়িয়া__-৬২৫ 
কুণ্ডে গান করিয়! চতুভূ্জ হয়--৭৮৪ 

কুমুড়ার খোলা---৭১০ 

কুমুদ--৮৪৪ 
কুমুদ মুখ! --৬১৫ 

কুমুদা--৭৪৮১ ৮৫১ 

কুম্তকার-_ ৯৮৩ 

কুস্তার-_-৭৭৮ 
কুরর--৬৪৯ 
কুল-_৭০৮ 
কুলনা-_-৭১৭ 

কুলফশবিধু-__৭৬৪ 
কুলস্থান-_-৬২২ 
কুলি-_-৮৫ গু 

কুলী-_-৬১০ 

কুলুপিয়া--৬০৮ 
কুলুপিয়! শঙ্খ--৭১৩ 

কুশ-পুভলী--৮২৩ 
কুশ-বটু--৭২৮ 
কুশার-_-৮৩৭ 
কুশের রেক--৮৪৭ 

কুন্থুম-তৈল-_-৬৯৬ 

কুন্থম-শয়ন--৬৪৩ 
কৃশ্মের গ্রীবা--৮৭৬ 
কৃত্তিকা--৮৫১ 
কৃষ্ণ কর্তৃক শকট-ভঙ্গ-_-৮০৮ 
কৃষ্ণের চরি ত-_-৮৬৮ 
কৃষ্ণের পিরিতে--৮৫৭ 
কুষ্ণের রেখ--৮৪৭ 

কেকয়1---৭৭২ 

কেকরু---৮৩৩ 
| কেকি--৬৪৯ 

| কেতা---৬৩৪ 



।নদর্শনী 

কেন-”৬৬১ 

কেন হবেক তনয়--৮৩১ 
কেন -৬৭৬ 

কেবল করিল বিষ পাঁন--৮৭« 
কেরোয়াল--৭৭০ 

কেশাকেশী--৬৭৭ 
কেশিনী স্থমতি--৮৩* 
কেহু-্*.৬৬৫) ৭২৮ 

কৈতব--৮৭৮ 
কৈল--৬৫৮১ ৭২৮ 

কৈলা--৬৭৩ 
কোক--৬৪৮ 

কোকনদ-দর্প-হরে বেষ্টি -যাবক 
করে--৭৯৬ 

কোকনদ হেন-_-৮৬২ 

কোকীলা--৬১৬ 
কোঙর-নগর--৮৭৩ 

কোটালের করিল! পরিতোষ--৮৩৭ 
কোঠারে- ৮৫৮ 

কৌড়ে_-৭৪৬ 

কোণ-_-৬৮৪ 
কোতরঙগ--৮২৮ 

কোথা--৬৬০ 
কোদালিয়া--৮৭৩ 
কোন--৬২ ৫১ ৬৬০ 

কোনথানে দিব তাগ! বন্ধ--৬৭০ 
কোনা--৬৮৫ 

কোন্গর--৮২৮ 
কোপদৃষ্টে চান পুরহর--৭২৪ 
কোমর--৮৩৭ 
কোয়ালি ব কোয়ালা--৯৮৩ 
কোল--৯৮৩ 
কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুগণে--৭২৪ 

কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী-_-৬৪৪, 
৮৭১ 

কৌমারী--৭৬৭ 
কৌশিকী--৭৬৭ 
কৌসক--৬৭৯ 

৯১৯ 

৭১০৭ 

ক্রব্যাদ---৭৮৯ 

ব্রমের--৬৯১ 
ক্রোধযুত---৩১৯ 
ক্রোশেক-৬৪২ 

ক্ষত্রিয়--৯৭৮ 
ক্ষির-শাঙলী-_-৬৩৩ 
ক্ষীণোদরী (খিনোদরি )--৭১২ 
ক্মীরপাই--৮০৫ 
ক্ীরপুরী ( খিরপুরী )১--৭১০ 
ক্ষীরপুলী--৭৮৭ 
ক্ষীর-মোননা--৭১০ 

ক্ষেমক্করী রূপ--৮৩৪ 

হ্্ 

থগেন্দ্র-বাহুন-সহচরী-_৮৫৫ 
থটায়্যে--৬৬৭ 
খট্টাঙ্গ__৮৮৪ 
খুড্যা স"৬ ১৬ 

থড়দহ---৮২৭ 
খড়ি--৭৫৮১ ৭৯০) ৮১১১ ৮১৯ 

খড়ি কাঠ--৬৮০ 
থণ্ড---৬৯৫) ৭৫৭ 

খন্দ-__-৭৪৬ 
থন্দক---৬১৮ 

খরশান-_-৭৯০ 
থরনুল1--৭০৭ 
খর1-চোরা--৬৯৫ 

খলখল-_-৭১০ 
থসাইল--৮৬৯ 

খসি--৬৫* 
খাকার-_৮৭৬ 
থাখার--৭০৯, ৭৩৭ 
খাচা---৭৯৮ 
থাটা--৮৪৬ 

খাটার্ন্যা-_-৬৬৭ 
থাটা--৬৮১ 

খাটুপন1--৮৬২ 
_ খাটুয়া_-৬১৫ 



৪১৪৮ 

খাড়।--৮৮০৫ 

খাড়ঘোষ--৭২৭ 
থানখা না---৮০২ 

খান।--৬১৮ 

থানি-_ ৭১৮ 

খানি খানি--৬৫২ 

খাম-আলু--৭০৮ 

থার।---৬৮৪ 

থালা স---৮৮৭ 

থাস! জোড়া---৭০১ 

খিনোদরি ভয়-_৭১২ 
খিরপুরী--৭১০ 
থিসমার---৭৭১ 
খিল---৮১৮ 
খুঁচা-৬১৮ 
খুঞ1---৬৭৪ 
খুঁটি__-৬৬৫ 

খুড়াত্য-_-৬৭৯ 
খুড়্যা--৭৬৩ 

খুন-_-৬৭৯ 

খুনাখুনি--৬৪২ 
খুনী--৬৪৩ 

খুললনা---৬১১ 

দরুল্পনার সহিত পাশাক্রীড়া”-_৭২৭ 
খেদাড়িয়া--৭৩৮ 
থেয়াইল--৮৩৯ 
থেলে-*৮৮১০ 

খৈল--৬৮৪ 
খোচ1---৭১৮ 
থোটা---৮৬৯ 

খোঁপা--৭১৫ 
খোয়--৬২৭ 

খোয়ার বাপ--৭০৩ 
খোরাসানি--৮০১ 
খোসদ81---৬৭৪, ৭২৯ 
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গগন-ফুল--৮০৭ 
গগন-বাসিনী--৮৩৯ 
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গগনা--৬১৬ 

গঙ্গাজলী পাটা-_-৭৯৯ 
গঙ্গামাহাত্ময--৭৭৫ 

গঙ্গামূত্তিকার ফৌট।-_-৮৩৭ 
গঙ্গার উৎপত্তি--৭৭৪ 
গঙ্গার কলম্ক--৭৫১ 

গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম---৮৮৮ 
গছায়---৮০১১ ৮৩৬ 

গজ---৭১১১ ৭৬১ ত 

গজেন্দ্র মোক্ষণ--৮০৩১ ৮৬৫১ ৮৮১ 

গড়---৬৬৯) ৭১৯ 

গড়ই-_৬৮৪ 

গড়।--৬৪৭ 

গড়ে--৬৬৫) ৭০০ 

গণ--৭৮৯) ৮১৫ 

গণনাথে পুর্জিল-_-৮৬৩ 
গণবৃত্তি-_-৮১১ 
গণমাতা--৮৫৪ 

গতি পুরুষোত্তমে--৭৮৫ 
গাহু-.৭ ১০ 

গন্ধবেণে-্”৯৮১ 
গন্ধমাদন--৮৫৩ 

রী--৭৩৪ 

গব্য লবণ বিক্রয়-- ৮৮০ 
গয়।--৭৪০ 

গরব-_-৬৯৫ 
গরিফা--৭৭৩ 

গরুড়-_- ৭৮৩ 
গরুড়জ পতি__-৭৩৯ 
গরুড়ের পাথ খসে--৭৩৩ 

গর্ভে বসি......মস্তক মুগুন--৭৭১ 
গলাতে কুঠার--৮৭৪ 
গ1--"৬৬৯ 

গাছ--৬৩৩) ৬৪৬) ৭৯৮ 
গাছি--৮৮৭ 
গাজ্যা-৬৭১ 

গাঠ্যের গরল খাইলে সে মরি-_৭৩৪ 
গাঠ।-৭০৮ 



গাঠ্যার--৭৯৫ 
গাঁড়র--৭৯০ 

গাড়,--৬৫ ৯১ ৭১১ 

গাদি--৮৭৪ 

গাধি--৮৮৩ 
গাবর--৭৫৯) ৭৬৩ 

গাস্তারি-গীঠে---৬৪১ 
গায়ত্রী গোপকন্তা--৮৫৪ 

গায়ন--৮৮৯ 

গাবড়--৬৩৮; ৬৭১ 
গারি-_৭৩১ 

গারী--৬৭৬ 

গালাগালি চুলাচুলি--৬৪২ 
গালাগালী--৬৩৯ 

গালি--৬৩৬৭ 

গালি দিল ডাখিনী বলিয়-_-৮৪৬ 
গাহিল--৭৬১ 
গিরা--৬৬৬ 

গিরিগুহা বিকট দশন-_-৭৭৭ 
গুঞ্ে--৬৭৫ 
গুড়া--৮২০ 

গুড় র--৬৪৯ 

গুণহীন--৬২৮ 
গুণ1--৬৬৫ 

গুপতে করিয়৷ বন্দী--৮১৬ 
গুপ্তিপাড়া-৭৭১ 

গুয়াপান--৭১২ 

গুয়া-মুঠি--৭০৪ 
গুরু প্রয়োজন-স্*৭৪০ 

গুরুজায়া নিল তাঁর1--৭০৬ 
গুরুয়া---৬১২ 

নী---৬০ ৭ 

গুলাল---৬৭৩ 
গুলিয়-_-৭১০ 
গৃধিনী জিনিয়! কর্ণ-৮০৭ 
গৃহিনীপনা-_-৬৭৬ 
গেঁড়ি_-৬৮২ 
গেল--৭৭৩ 

নিদর্শনী ৯৯৯ 

গে ৬৬৮ 

গোকুল রাখিলে--৬৯৪ 
গে-গজ-বাহন-অরি-_-৭০৪) ৭৯৫ 
গোঙাল্য-_৬৬০ 
গৌোঁজ--:৭৬১ 

গোঠপাড়া--৮২৭ 
গোড়ায়--৬৮৫ 

গোতান--৭২৭ 

গোত্র--৬৪১১ ৮৪৪ 

গোধুজি--৬৪১ 
গোন্দলপাড়--৮২৭ 

গোপ---৯৭৯ 

গোবিন্দ আনিলা পারিজাত-_-৬৭১ 
গোমুণ্ড--৬১১১ ৬৩৭ . 

গোমুও স্থাপিয়। দ্বারে পুজে ষষ্ঠী বুড়ী--৮০৬ 
গোয়ালা--৬৭৭ 

গোয়ালী--৬৭৭ 
গোরচন।--৭৬২ 

গৌড়-_- ৮৬০ 

গৌতমদারা--৭০৬) ৭৩৯ 
গৌরীর মুত্যু--৭২৫ 
গ্রহ-ওঝ1--৬২৯ 

গ্রহপতিগণ--৬৩৬ 
গ্রহ প্রতি করে স্বন্তি--৭১৬ 
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1 ঘড়।-_-৬৩৬০১ ৭০১ 
ঘণ্ট-_৬৯৬ 
ঘণ্টার বাদন--৮৬১ 
ঘনবোলা---৬১৪ 
ঘর-”-৬৬৩ 

ঘরদধল---৭৯৮ 

ঘা---৬৮৬ 

ঘাঘর--৭২৪ 
ঘাঁটা---৬৭৬ 

ঘাটি-_-৭৩৩, ৮৭৬ 
ঘানাঘুন 1--৭৬৪ 

| ঘাম--৬৮৩ 



১৩৪৬ 

ঘিচী ক়্ি-_-৬৩২, ৬৬৮ 
(ঘরীণী-_৬১৫ 
ঘু--খ৯৮ 
ঘুম-_৮৬৪ 
স্বত-অন্ন--৬৫৪ 
ঘোধরু---৬০৭ 

ঘোড়।--৬৬০ 
ঘোর-দৈত্য-নাশি--৮৩৯ 
ঘোর পুত্রী শশী-_-৮৪* 
ঘোষাল--৮৪৫ 

চ্চ 

চক্রপাণি---৭৫০ 
চক্ষুদান---৭০১৪ ৭৬৩ 

চন্ষুস্পন্দন--৬২৬ 

চঞ্চের--৭৬২ 
চড়িয়া-_ 
চগ্ডাল---৯৮৩ 

চণ্ডী, চণ্ড--৭৬৭১ ৯৩৮ 
চণ্তীগাছা--৭৭০ 
চণ্ডী জনার্দন-সহায়িনী--৮৪১ 
চণ্তীপূজায় তুল অশ্রদৃর্ববা-_-৬৯৩, ৮২৩ 

চত্ীমঙগল- ৯০০ 
চণ্তীমঙ্গল-য় চক্িতা---৯০৫ 
চণ্ডীমঙ্গল বাংল! পুরাণ-_-৯২৮ 
চণ্ীমঙ্গলের তিন ভাগ-_-৯২৮ 
চণ্তীর ক্ষমতার সংক্ষিগুসার--৮৭২ 
চণ্ডীর প্রথম সম্মান ইন্দ্রের সভায়--৭৪২ 
চতুর্দশী--৭৬০ 

চতুর্দশী, অষ্টমী, নবমী--৭৬৪ 
চন্দমন-চৌখুরী--৬৪৩ 
চন্দনেতে......শিবপুঞ্গা-৭৫৪ 
চন্্র---৭৪৪ 
চম্পাই নগর--.৭৫১ 
চর-_-৭৯৫ 

চর্মচক্ষে--৮৭৫ 
চাউড়ি--৬৮১ 

চাউল--_-৮০৪ 
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ূ 

কৰিকস্কণচণ্ডী 

চাক---৭৭৮ 

চাকদা---৮২৪ 

ঢাকি--৭৮৭ 

চাঙ---৬৮০ 

চাজড়া-_-৭৪৬১ ৮১৯ 

চাচে--৮২০ 

চান্দ--৬৭৩,১ ৭২৯ 

চান্দমুখ--৬৫৩ 

চান্দা--৬১৬১ ৬৪৩, ৭১১১ ৭২৮ 

চাপড়---৬৭৭ 

চাপিলেন আখি--৮৫২ 
চাপিয়। বিশাল-_-৭০১ 

চাপা-গাভা---৬০৮ 

চাপা নগরী--৬২১ 

চামর ...... শিব সন্নিধানে- ৭৫৪ 

চামার---৯৮৪ 

চামিকর--৬৬৫ 
চাম্ুটি--৮৪১ 

চামোসা--৬৮২ 

চাম্পাই নগর-_-৭২৬ 
চায়্যা--৬৯০ 

চারিজনা--৮৮৩ 
চারি ভিত---৬৪৭ 

চারিমাঁস-_-৬১০ 
চারি মেঘে......অষ্ট গঞজরাজ-_৭৭৬ 
চাল--৬১১১ ৬৬৬ 

চাল্য--৮৫৭ 

চাঁসী---৬৭৭ 

চিটা1-ফোটা-_-৬৪৫ 
চিড়্যা_-৭৭৪ 

চিতপুর--৮২৮ 
চিতল--.৭০৮ 
চিন্ত্রগন্ধ-_ ৭৯৫ 

চিথোল--৮*৫ 

চিনা-_-৭৬২ 
চিস্তা--৭৫১ 

চিস্তামশি--৬২৭ 
চিনি--৬৬ গু 



চিনিটাপা--৬৩৩ 
চিনাঞ।--৬৭৬ 
চিন্ন-_-৮৬৪ 
চিয়াইয়া--৬৯৬ 
চির ণী--৬২৭ 
চিন্কা-_ ৭৯০ 

চুড়ি-_-৬*৮, ৬২৯, ৭১৩ 

চুয়া--৬৩২ 
চুলচুলা--৮০৩ 

চুণকালী--৭১৬ 
চুয়া--৮০৩ 

চুর--৬৯৫ 

চেড়ি--৬৬৭ 
চেতনাচেতন-_-৭১৪ 
চৈ--৭০৮ 
চোঙর।-_-৬১৭ 
চোপা---৭২৯ 

চোপ! খালে, আঠ্যা--৭২৯ 
চোয়াল--৭৯৬ 

চৌকনিয়াঁ-৮৪৮ 
চৌকশ--৮৮৬ 

চৌধুরী-_৭৫৩ 
চৌতিশ।--৮৩৯ 
চৌতিশা, পাক প্রণালী বারমান্ত।--৯৫৯ 
চৌদল--৮৪৮ 
চৌদ্দিক-_৬১৮ 
চৌরস-_-৬৬৬ 
চৌবট্টি--৭৬৫ 

ছটফট--৬৪৫ 

ছটা--৮৬৯ 
ছড়--৮৪৮ 
ছত্রভেগ-_-৭৭৩ 

ছত্রের জননী--৮৫৪ 

ছত্রিশ আশ্রম-_৬৬১ 
ছয়-””৬৭ ০ 

ছয় অঙ্গে বেদপটু--৭৭৪ 

নিদর্শনী বর 

| ছঞ় মাসে করাল্য ভোজন---৮০৮ 

| ছয় রস-_-৬৬৬) ৭০৭ 

| ছাওনি-__৭৪৭ 

ছাকন1--৮০৩ 

ছাঁগ চুরি-_-৬৮৯ 
ছাট--৬৮৩, ৭০৩ 
ছাটান --৭৪৭ 

| ছাড়ান--৮৮৭ 
 ছাড়িয়া--৬৬০ 

ছাড়)--৭৬৬ 

ছাণা__-৬৮০ 

৷ ছান্দল!-_-৬৩৯ 

। ছাব--৭০৩, ৭৬১ 

ছায়_-৬৮২ 

ছায়ো]-_-৬৪৬ 

ছিগিলেক-_-৬৭৭ 
ছিনা_-৬৭২ 

ছির|__-৮০৮ 
চুএ--৭৪8 ০ 

ছুড়ি--৬৭৬ 
ছুঁড়ি_-৮১৭ 
ছুতার-_-৯৮৩ 
ছে2া--৮৮৪ ০ 

ছেনা--৭৮৬ 

ছেয়ানি--৬৬৫ 
"1 ছেয়ানী--৮৫৭ 

ছেলী--৬৭৩, ৭১৭ 
ছ্োচা--৭০৯ 
ছোট--৬৫৯) ৬৭৬ 

ছোঁল।-_-৭৬৩ 

পাটা শাশাশীশিপীশী শী পিপি 

চি 

ভ্্ 

জইয়া--৬৩১৬ 
জগদল--৮০৪ 
জগন্দল--৮২৭ 
জগন্নাথ রায়--৮৭৮ 
জগন্নাথের পুরীতে জাতিভেদ নাঁই-- 

৭৮৮ 



১০০২ 

জগন্নাথের প্রসা-মাছাত্মা--৭৮৪, 
৭৮৮ 

জট-_৮০৩ 
জড় র--৮৫৯ 

জতুগৃহছ--৭৪8 

জনাই---৬২৯ 

জনাঁজনি--৭২০ 
জনার্দন-সহায়নী--৮৪১ 
জন্ু-_৮৭০ 
জন্মকালের শুভলক্ষণ--৮০৭ 

জবজব--৮০ ৫ 

জবের প্রলহ-_-৬৫৫ 

জয়দেব--৮১২ 

জয়পব্র--৭৫৮ 

জয়ী হৈল ভগবান্--৭৬৬ 
জরঠ-+৭০৭ 

জরাধি--৬৯৪ 
জলডিঙ্গ __-৭৭২ 
জল দানে-- ৬৮৯ 

জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাই স্থল--৮৭৪ 
জলাশনে--৬৩৪ 

জলে ঝাঁপ-_-৬৮৯ 

জাওাতি--৮০৭ 

জাগ--৬১৫ 

জাড়গঁ!--৭২৭ 
জাত ₹---৬৫৬ 

জাতিগত বৃত্তি--৯৭৭ 
জাতিনাশ তৈল বিষহরী--৬২১ 
জাতিতে পদ্মিনী--৬৯০ 
জাতি হৈল বড়--৮৫২ 
জাদ---৬৩০৮১ ৭০৪ 

জানু ভানু কশানু শীতের পরিত্রাণ--৭১৮ 
জাবক--৬৩২ 

জামাতা--৮৬৯ 

জাম্য -:৮৫৭ 

জারুয়া--৮১৫ 

জাহ্ তুমি গৌড়--৬৮৭ 
জিঞ্জির--৮০৩ 

৭৮৭, 

কবিকম্কণ-চণ্ী 

জিনে--৬৯৮ 
জিবীষখাহন---৬১৯ 

জীব--৬৩২ 
জীবন্তাদ-- ৭৬৬, ৮৬১ 
জুখিয়া-_৬৫৮ 
ুঝারিয়া-_-৬১৬ 
| জুঝার্যা--৬৮২ 

জুড়িল__৭৬৮ 
জুড়ে-_-৬৩৫ 

ূ জুতি--৮৩৯ 
ূ জুয়ার-_-৭৯০ 

! ভুলি__৭১৮, ৭৭৬, ৮৫০ 
৷ জেঠা।--৬১৮ 
| জেঠি__৬১০) ৬৭৩ 
ূ জেন--৬২২ 
৷ জেলে--৯৮২ 

1 জৈমিনি-ভারত--৮১২ 
৷ জৈমুনি _-৭৭৬ 
৷ জ্যেষ্ঠ পৌর্ণযাঁসি__৭৫৩ 
ূ জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়াল! গোয়ালী যেন পিটে-- 
|] ৬৭৭ 
| জোক--৬৭২ 
জোন্দ।--৭৮৭ 
জোমা-গারড়---৬৭৩ 

জোয়ানি--৮০৫ 
জোয়ানী--৭০৮ 
জোর--৮৬৪ 

জোরি--৮৭৩ 
জৌঘর--৭৪৫ 

জ্তেয়াতি--৭৩৩ 

হা 

ঝকড়া---৭ ৪০ 

ঝগড়া1--৬৭৫ 

ঝনকাট--৭৪৬ 

ঝবমঝন---৬৭৬ 

ঝমঝম---৭০০ 

ঝলমল ---৭১৩ 
উট 

স্পা পপি 
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ঝাকে ঝাঁকে--৬৪৮ ঠাটপনা---৭০৪ 
ঝাট--৬৭৫ ঠুট--৬১৬ 

ঝাট্যাতি---৭৮৮ ঠেঙ্গা-_-৬৯৭ 
বীপ1--৭১১, ৭১৫ ঠেটি--৭২০ 

ঝীপিয়--৭২৭ 
ঝারা--৭১১ নর 

ঝারী--৬৬৬ 
ডঙ্ক--৭১৫) ৭৬২ 

টিন ডাইন---৭৬৪ 

চরাএনজজাা ডাক। দ্বিবি--৭৯৮ 
ধর ডাকিনী হাকিনী--৭৯৬, ৮৪৬ 

ডাটি--৭৯৯ 
ট ডান্ী--৬৬৬ 

ভারী এসি ৬৯৬) ৭৫৩ 

ডাল-_-৬৪৮ 

পর ভশী--৬ 
টমক--৬৩৪, ৭৫৭ রর মি করজ্রত বসি 

টাকর--৮৪৭ 
ডাসী--৬৮১ 

টাঙ্গন---৬৬০ নি 

টাঙ্গায়--৬৩৪ চা 
টানে--৬৬৫ ১ চারা ডোঙর--৬১৭ 

টিটকার--৮৪১ ডোঁম--৮৫৪১ ৯৮৪ 

গার (ডামচিল--৭৬৮ 

টুটায়--৬৭৫ ৃ্ নী 
টুটেক-__৮৪১ 01 48985 
টুনী_-৬৪৯ চা 
টেষকোনা--৬৪৯ ঢাঁকা__৬১৮, ৮৭৪ 

(টান'_-৬৭৭ ঢেউ-_৭১৯ 
ঢেকি--৬৭৪ 

₹ ঢেমন--৮১৫ 
ঠম 857 ঢেল1--৮৬৩ 

এ ঢৌল-_৮৪১ 

ঠা ই--৬৫৪ তত 
ঠাকুরালী--৮০১ তুল অষ্টদৃব্বা--৬৯৩১ ৮২৩ 
ঠাট--৭৭৩১ ৮৪৮ তৎকালে-”-৬৭৭৯ 



১০০৪ কবিকম্কণ-চণ্ডী 

তথাকারে--৬৫৮ 

তনয় কারণ---৬১৯ 

তপন-তাপিনী --৮৫৫ 
তপাপ--”৬৯৪১ ৮১৭ 

তবলকার--৮৪৫ 

তমউ---৬১৪ 
তন্থুর--৬০৭ 

তরঙ্গ--৮৬২ 

তরতর--৬৭৮ 

তরল কম্কণ-_-৬০৭ 
তরল'__-৬১৬ 

তরুণী তপন-তাপে নিবারিৰে শীত--৮৬৭ 

তরুণীর হাত--৮৬৩৬ 

তরে--৬৫৮ 

তর্পণ--৮৩৮ 

তলিকা মসারি-_৭১১ 

তাজী--৬৬০ 
তাড়--৭২৪ 

তাতায়-_৭৪৪ 

তামি--৮১০ 

তাম্বু---৭৯৭ 

তান্ুল-সা পুড়া--৬৪৩ 

তাম্ুলী--৯৮ 

তাত্রচুড়-_- ৬৪৯ 

তার--৭১০, ৭২৭, ৭৮৭ 

তার শব্--৬৩৭ 

তালচট।-_৬৪৯ 

তালজঙ--৮৪৯ 

তালজক্ব---৮৩০ 

তাল বেতাল--৮৪৭ 

তিন তায় মতিথ-_-৬৮৭ 

তিমির নাশয়ে বাছার দস্তপংক্তি গুলি--৮৭' 
তিল-_-৮৩৭ 
তিলোতম।---৭০৬ 

তুণ্ডের আহার খসি-_-৬৫০ 
তুমি কিনা জান পতিব্রতার ধরম--৮৭৭ 
ভুরিত---৭৭৭, ৮৩৮ 

তুলসী-_-৮৩৮ 

তুলাকোটি--৭১৩ 
তুলি--৬৬৭ 

তুলিকা--৭১৬ 

তুলী তৃণপাতি......তপনে--৭১৮ 

তুঁহু--৭২৪, ৭৩৮ 

তু'ছু লব নরের কিন্কর__-৭২৪ 
| তুলা_-৭৫৭ 
তৃণকৃট--৭৪৪ 
তৃণপাতি-_-৭১৮ 
তৃণাবর্ত--৮০৯ 
তেজিব-_-৭৩৮ 

তেত্রিশ--৬৮২ 
তেমাথায়--৬৭৩ 
তেলি- ৭১৯ 

তেলী ও কলু-_-৯৮* 

তোাক--৭৩৯ 

তোমার কিন্করী হব--৬১০ 

ভোমার সেবক জনা---৮৮৭ 

তোর গরমাই-বলে-_-৮৬৩ 
তোলয়ে অঙ্গের বারি--৬৬৬ 
তোল। জলে-_ ৬৬৬ 

তোড়ানি--৭৮৭ 

ত্যজে যিনি নিজ বংশ---৬৫১ 

ভ্রপাস্তর__৭৪১ 

ৰ 
ৰ 
ৰ 
| 

ূ ্ 

ত্রয়োদশী--৬৩১১ ৭২২, ৭৬০ 

৷ ত্রিগর্ত-- ৮৪৪ 
ত্রিকুটা--৮৫২ 
ব্রিজটা-_-৮৫২ 
ব্রিবিগ্য।-:৮৫১ 

ত্রিবেণী--৭৭১ 
ত্রিমুহানি-_-৭*২ 
ভ্বিরত্ব-_-৭৯০ 
জ্িশির।-_৭৩১ 
ত্রিশূল্যা--৬৭২ 
ত্রিছট্--৭৭২ 
জ্রেপাস্তর”--৮৮৮ 

ত্রৈলঙ্গ-_৭৭১ 
ত্র্যহস্পর্শ--৭৬ 
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তৎকালের পরিচয়, কবিকঙ্কণ-5গীতে-_ | দশরথ-_-৮৮৩ 
৩৬৩৩ 

তস্তবায়---৯৮০ 

থরে থরে--৬৬৫ 

থাক ধশ্মরাঞ্জার সমাজে--৬৯৯ 
থুড়ি-_-৬১৪ 
থোপা-_-৭১৬ 

থোয়--৬৪৭ 

৪ 

দই-_-৬৬৮, ৭০৮ 

দক্ষ-মথ-হর1--৭৬৮ 

দক্ষিণ-_৭১৬ 

দক্ষিণ নায়ক-_-৭১৬ 
দক্ষিণ প্রয়াগ_-৮৮২ 
দক্ষিণা কালী--৮৪২ 
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ--৬৪৪, ৮৭১ 
দক্ষিণে শৃগাল, বামদিকে তৃজঙ্গম _-৭৬৯ 
দক্ষের দুহিতা-_ ৬৯৪ 
দড়বড়ি-_-৬৬৯ 

দড়মস--৮৩৩ 

দড়ি করিয়! আট-_-৭১১ 
দঢ--৭৫৮ 

দঢ়াইয়া--৭৪৫ 
8৩---৬৩০৩ 

দণ্ড মেখল! অজিন-_ ৭৭৪ 
দবপ্তী--৮১১ 
দনাই--৮১০ 
দনাঞে--৬১৮ 
দিস্তচ্ছটায় তিমির নাশ--৮৭০ 
দৃন্যা- ৬৭১ 

দন্ধল---৮৪৮ 

৯৮৩ 

দরশনে কলুষ নিপাত--৭৮৭ 
দরিদ্র আচারহীন......পতি --৭১৬ 

দ্ূলপিপি-__-৬৪৯ 

চর 
চা 

৷ দশ শত বাহ বাণে_-৭১৩ 

| দশঘরা--৭২৭ 
দশমী-_-৭২৩, ৭৬০১ ৮২১ 
দশাক্ষর--৮৮৭ 

| দই--”-৭৯০ 

দাই--৭৪৪, ৮০৬ 
দাগ--৩৮২ 

' দ্বাড়া-_৭৯০ 
৷ দ্াছ-_-৮৭৩ 

। দ্বান--৮৬৬, ৮৬৭ 
ূ দানে বলি--৬২২ 

1 দাফ--৭৯৭ 

৷ দাবাসিনী--৮২৮ 
| দাশ--৯৮২ 
| দিগড়ি_-৬৮১ 
৷ দ্রিগন্বরী--৭৬৭ 
৷ দ্বিগারি-_-৭৯৮ 

ূ দিগ্গজ, চারি মেঘের অষ্ট সহচব---৭৭৬ 

দিঘলমুখা---৬১৫ 
দিঠ---৭৫৬ 

দিন কর্তী--৬২৮ 

ূ দিনমণি__-৬১৩ 

| দিন যায় কল্প কল্প_-.৮৭২ 
| দিন! শাথে__৬৭৫ 

. | দিয়াল।-- ৬১১ 

৷ দিলা-_৭৬৭ 
। দ্বিলীপ-_৮৮৩ 
৷ দিশা_৭৪৯ 
। দিশি--৬৯৮ 

৷ দিসারু--৮২০ 
 দ্বীক্ষাপথে শূন্ত তার নাম_-৬২২ 
 দীঠ--৮৭৬ 
দীপিক1--৬৫৪, ৮১৩ 
দীপিক1 ভাম্বতি--৮১৩ 

 দ্ীর্ঘলেখা__-৬১৬ 
ূ ছুই--৭৩৮ 
| ছুই তিন জাত্যে ঘর__৮৮ 



১০৩৬ 

দুই সপ্তশতী--৮১২ 
ছুকানে কুণ্ডল হৈল! হাঁথে হৈল থাল-_৮৫১ 
ছুখ্যা--৬১৫ 

ছুট! মাথ।--৮৪৬ 

দুদলে কন্দল--৬৪০ 
00৮২৯ 

হুর্গতি পঞ্চ প্রকার--৮৪৫ 
দুর্গ/-_-৭৪২ 
দুর্গী কহে চারি বেদে--৭৩৯ 
দুর্বল, ছুবল!, ছুয়া-_-৬৬৭ 
দুর্বাক্ষত-_-৮৩৯ 
ছুর্বা-ধান--৮৭১ 

দুর্বাশার শাপে--৬৯২ 
দুর্ববাসার শাপে রক্ষ। কৈলে দেবগণ--৭৪২ 

ছুলিচা-_-৬৩১ 
ছুলিয়--৮৪৮ 
ছুষ খ--৬৫৩, ৭৪৬ 
ছুস্থে--৬৮৬ 

দুয়--৭ ৫৬ 
দ্ুয়া---৬২৬, ৬৬৮ 

ছুয' চেড়ি দিল নিমন্ত্রণ--৭০৭ 
দুর্ববা-_-৬৪০ 

দেউড়ি-_-৬৪২ 
দেউলিয়া-_৬১৫ 
দেখি অমঙগল--৮৪৩ 

দেবমানে......চারি মাস--৭২৫ 
দেবাস্তক--৭৩১ 
দেবীর উৎসব--৬৮৫ 
দেবীর প্রতি শ্রীমস্তের উক্তি--৮৫৩ 
দেবীর রোষ--৮৭৭ 
দেয়--৭২৮ 
দেয়াল---৭৪৬ 

দেহাল।--৮০৮ 
দৈতারাজ--৬৫২ 
দৈবকী কুক্িণী ইত্যাদি-_-৭৪৯ 
দৈব্জ্ঞ---৭৫৮ 

দেোওজ---৭৩৭ 

দোখণ্ী--৬৪৬ 

কবিকস্কণ-চণ্ডী 

ূ দোছটা--৬৩৭, ৭*৩ 
দোয়জ--৭২২ 

দোয়াজিয়া--৬২৩ 
দোশাল---৬১৬ 

দোহাই--৬৭৮ 
দোহার--৬০৭ 

দোহার।---৭০৫ 

দ্বাদশী-_৭৬* 
ছ্বিজ---৮৮৬ 
দ্বিজ খাবে মত্শ্ত মাংস--৮৮১ 

' দ্বিপিক ভাম্বতি_-৮*৭ 
' দোৌযাম রজনী মধ্যে--৬৩১ 
 ভ্রৌপদীর পঞ্চপতি-৭৩৯ 

হ্ধৃ 

৷ ধনপতিকে আনয়ন, কারাগার হইতে- 
৮৫৮ 

ধনপতির প্রতিজ্জাপত্র পাঠ--৮৬* 

ধনপতির বিনয়--৮৫৯ 
| ধনপতি সাগরের উপাখ্যান--৯৩৭ 
. ধন্ধ--৬৬৭, ৬৯৬ 

' ধবল--৭৫১ 

 ধবলমুখা-_-৬৫১ 
ধরণী গুর--৭৫৯ 
ধরণী-ধারি ণী--৮৪০ 

ধম্ম--৭৪৩ 

ধম্মদাতা বাপ--৬৫৩ 

ধর্মশূল-_-৮০৬ 

ধল-্” ৮৪৪ 

ধলী-_-৬৮ ০ 

ধাই---৭০৭ 

ধাওনী---৭৮৯ 
ধাক।--৭৫৯ 

ধান--৬৮৬ 

ধানশী-- ৬১০ 

ধান্ত---৬৪ 

ধায়--৬৫৯ 

ধায়নী-_৬৫৯ 



ধায়লী--৭৭৩ 

ধীষণা_-৭৫২ 
ধুতি--৮৪৩ 

ধুতুরা কুন্ম--৮৭০ 

ধুতুরার ফুলে--৬৮৭ 

ধুনা- -৭৬১ 

ধুম-_৬৭৭ 

ধুত্রলোচন-_-৮৮৬ 

ধোবা-_-৯৮৩ 

ধৌত পট--৭৭৫ 

ধৌত-ছরি পদ-ছন্বা-:৮০০ 
ঞ্ব পুত্র--৮৭৩ 

ম্ম 

নওলী---৭ ৫৬ 
নগর পত্তন--্ঈ৭৫ 

নগাঙগী--৮৫২ 
নট্যাশাক--৭০৯ 
নড়া--৮৫৮ 

নড়ি--৬৩২, ৭৪৬ 

নত্।--৬১১ 

নদ-নদীর আকর- ৮৪০ 
নদীগর্ভে মস্তক মুণ্ডন__৭৭১ 
নন্দস্ু তারাণী-_-৮৪০ 
নন্নাই_-৮১৮ 

নবগ্রহ--”৬৩৪ 

নবগী--৮২৫ 

নবধা ভাক্ত--৮১৪ 

নবমী, অষ্টমী--৭৫৯ 
নবরত্ব---৬৫৪) ৮৭৪ 
নবরস-_-৬২০১ ৮৮৯ 
নবশাক--৭২৫ 

নবাত--৭০৭, ৮৬৬ 

নভৃনী-_-৬৩৩ 
সমুচি--৮৮৪ 
নয়নে আরতি নাহি--৭১৬ 
নরাস্তক-_-৭৩২ 

নল---৭৩১ 

নিদর্শনী ১৪৬৩৭ 

নল, অশ্বের শিক্ষায়_: ৭৯৯ 
নলিনীদলে--৬৯৮ 
নষ্চন্র--৭১৪ 

নছুলি--৭৫০ 

---৮৮৪ 

নহে জজ্ঞ ভোজন সমান--৭৮৮ 

নাইয়া ৭৫৬, ৮০২ 

নাউড়্যা--৮২৪ 

নাক-চলা--৬৭৮ 

নাগরী--৮৬১ 

নাগাত্ত-_-৬৫৪ 

নাচনী-__৬৮৯ 

নাচে--৬০৮ 

না চিনিহ বাপ মা--৬৮৮ 
নাটাই--৬৩৩ 

নাটাই সহিত স্ৃতা-_-৬৩৩ 

নাটি--৭৬২ 
নাতীন--৬২৫ 

নান্দীমুখ--৮৫৬ 
নাপিত--৯৮১ 
নাফর।---৭৮৬ 

নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি 
--৮৫৭ 

নাম--৮৮২ 

নাহ্বতে--৭৯০ 

| নায়ক---৮৮৯ 

পেস পপ টি 

[4 সপ 

নায়র--৭২০ 

নায়।--৭৫৭ 

নার়ক--৬৪৭৯ 

নারঙ্গ--৬৩৩ 
নারদ--৬১৩ 

নারদ সমান গানে--৭৯৯ 

নারায়ণ তৈল--৬৬৬ 
নারায়ণী--৬৮৯ 
নারায়ণে গতি--:৭৪২ 
নালা--৬৮৬, ৭১৯ 

নাশবেশ--৬২৮ 
নাহি--৬১১, ৬৭৫ 



১৩৪৮ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী 

নাহি অভিরোষ-- ৭৩৮ 
নিকলে-_-৭৩২ 

সি 2৩১ 

নিঙোরিয়া--৭৫২ 
নিচোড়িয়া---৬৯৬ 
নিছিদ্রে--৮৫৯ 

নিজ গণ-_-৭৯৮ 
নিজ পাজি করিয়া প্রমাণ--৮৭« 

নিদ্রারূপী--৭৪২, ৮২৯ 
নিন্দে--৮০৮ 
নিমা ইতীর্থ-_ ৭৭৩ 
নিরামিষ (ত্রতা্দির পুর্ববাহে)--৮৫৬ 
নিরুদেশ হইলা যছুপতি-_-৭৪৮ 
নির্গম-_-৬৯৫ 
নিলে-_-৬৭৫ 
নিশাচরগণী--৬৭৪ 
নিশাপতি--৮৭৪ 
নিশারাতি--৬৭২ 
নিশ্চিম্তপুর--৮২৭ 

নিসত্যভাবিনী-_৭৫৯ 
নিসানি--৭৯* 

নীরাজিত--৮ ৭৬ 

নীলমাধব--৭৮৫ 
নীল।---৬ ৬৮ 

স্ৃনা। ভণ্ড--৬২১ 

নৃত্যকী-_-৬৩৪ 
নৃপতি--৮৮* 
নৃপতি-লক্ষণ--৬৫৫ 
নুপবর--৭৩৩ 
নুপ-সভাগণে--৬৪৬ 
নেউটিবেক-_-৬৯৫ 

, নেউটিয়া--৬৬৮ 
নেউলী---৬৮২ 

নেজা--৭৯৭ 
নেড়ী--৬৮১ 

নেত--৭৪২ 
নেত।---৬১৪ 

নেভ কোটাল--৮৫৪ 

শে. ৭ -শিশশাশাটাটশিশি শি 
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নেয়াল--৬২৬ 

নেহালে-- ৬২৪ 

নৈরাশ--৬৮৬ 
নৈল-_-৮৩৭ 

নৈষধ--৬৫৪, ৮১২ 
নৈহাটি-_ ৮২৪ 
নোডায়ে--৬৬৫ 

নোয়! মাত্র রাখিল। আইয়াত--৬৭৮ 
হ্যাই-_- ৭8৫ 

হখস--৮২৩ 

*্শ 

পউটি-_৭৬১ 
পক্ষিমুখে নরবাণী--৬৫২ 
পঙ্গী--৭৪৮ 
পগার--৬১৮ 

পঞ্চ জনে কৈল পতি--৭৩৯ 
পঞ্চপাত্রে--৭৭০ 

পঞ্চম ছুর্গীতি-_৮৪৫ 
পঞ্চরতন-_-৮৩২ 
পঞ্চর ত--৬৪৫ 

পঞ্চাশ--_-৬৪৩ 

পঠমঞ্জরী--৭২৫ 
পড়াহু-_৬৩৪ 

। পণ্তিতঘটা-_-৭২৮ 
পতিঙ্গ--৭৬২ 

পতিরক্ক-_৭০০ 

পর্রিক1-_-৬৭১ 

পঞ্জিকার কলাগাছ-_৬৭১ 
পথা--৮৫২ 

পথে বা শ্াশানে--৭৮০ 

পদক-- ৬৭৮ 

পদ্ধতি--৮৮৫ 
পদ্া1---৮৫৭ 

পদ্মিনী--৬২৭ 
পদ্দিনী জাতীয়! স্্রী--৬৯০ 
পনই-_৭৪৪ 

' পনসে যার ক্ষেম--৭৬৩ 



পবনবেগা-”৮৯৭৬ 
পবন্যাস”৬১৪ 

পযর়--৮১৯ 

পরদল---৭৯৮ 

পরনারী দেখিয়া--৭০০ 
পরশীল1---৬৩৬ 
পরায়ণি--৭৩৭ 
পরিবাদ--৮১৫ 
পরিরোধ--৬১৮ 
পরিশি্--৮৯১ 
পরিশে--৬৪৩, ৬৭০ 
পরি সিষ্টী--৬৬৭ 
পরিসে--৬৬৬ 
পরীক্ষা-_-৭৩২ 
পরে দেখ্য শেই অন্থুমানে--৬৫০ 
পর্ণশবরী-- ৭৯০ 

পল--৬২৮, ৭৪০১ ৮১৯ 

পলাকড়ি--৭০৯) ৭৫২ 
পশুর নিস্তারবীজ ধন _৮৮৬ 
পশ্চিম আশার কুলে__-৬২৯ 

পশ্চিম প্রয়াগ--৮৮২ 
পঙ্গরিয়া-৭৪০, ৮৮৫ 
পাইট--৭৫৬ 

পাইরি--৬১৪ 
পাঁউড়ি--৭১২) ৭২০, ৮১৫ 

/ পাঁউলা--৬১৯ 

পাকড়ি--৬৩৯ 

৮৮ 

পাঁক প্রণালী, বারমান্তা, চৌতিশা__৯৫৯ 
পাকল---৬৮৪, ৭৯৮ 

পাঁকি-_-৮৩৬ 

পাকে--৬৭৬) ৬৮৭ 

পাকুই--৬৮৬ 
পাখয়াজ--৮৬৮ 
পাখরা--৬১৬ 
পা" রী--৬৮১ 

পাখাজু-_-৬০৭ 

, পাখালে---৬২৪ 
পাগল---৬৬৭, ৬৮৩ 

নিদর্শনী 

র 

] 

১০০৯ 

| পাগল।-- ৬১৫ 

পাউশী--৬৮১ 
পাঁওশা-_৬১৬ 

পাঁচ্যাতি_-৬১০ 
পঁচড়'--৭২৭ 
পাছড়া--৩৪৩, ৭৪৫ 

পাছু--৬৫৯ 

পাঁজল'--৬৯৬) ৭৪১ 

পাঁজি--৭৫৮ 
পাট--৭৪৭, ৮২০ 
পাটন--৬৫৮) ৭২৫ 

পাটন কাণ্ড--৬৫২ 
পাটনী-_-৯৮৩ 
পাঁটনে ত-_-৭৫৫ 

পাটলা-_-৬১৬ 
পাটা_-৭৫৭ 
পাটি--৭৬২ 
পাটিখাল-- ৬৩৭ 
পাটা---৬৬৬ 

পাটুক।_ ৮৫১ 
পাটুয়া--৮৪৯ 
পাঠশাল-_-৭০৩ 

৷ পাঠাও--৬৫৮ 

র 
র 

পাঠান--৮০১ 
পাঠাব-. -৬৭৪ 
পাঠাবে--৬৭৪ 
পাঠী--৭১৮ 
পাড়পুর-_-৭৭১ 

পাড়1--৬৭৬ 

৷ পাণ্ডা--৭৮৭ 

পাঁতি--৬৭৪) ৬৯৫, ৭২০ 

পাতী--৬৩৪ 
পাথর।--৬৯৬ 

পাথরে খিচনী--৬১৩ 
পাঁনিচালা--৭৬১ 
পানীকাজুড়ী-_-৬৪৯ 
পানীফল--৭০৮ 

৷ পানস্ত--৭১২ 



১০১৬১ 

পাপ পুণ্য যাব সাথে-- ৬৫১ 
পামরী--৬২৬, ৭২৮ 
পায়রা--৬১৩ 

পার1--৬৭৬, ৭০৪, ৮৭৭ 

পার্বতী, একতন্র মহেশ-_-৮৭৫ 
পাঁলক---৬৫৩ 
পালট--৬৫২ 

পাঁলটে--৭২১ 
পালি_-৮৭৭ 
পাল্য--৬২৫১ ৭৮৯ 
পাঁশরিলে-__ ৭৬৬ 
পাশলি--৭১৩ 

পাশী-_-৮৪২ 
পাষ্ড--৮৭৮ 

পাস্থুলী--৬৭৮ 

পাস্ুলী- ৬০৭ 
পিগল--৮১১ 
পিঙ্গল-জটিলা--৮৪৭ 
পিচকারী--৮৬৮ 
পিছমোড়া--৮৩৬ 
পিঠ--৬৬৬ 
পিঠা_-৬৬৬ 
পিঠালি--৭ ০৯ 

পিঠালি-মগুলী--৭২৪ 
পিঠালীর একুশ পুতলী--৭২৩ 
পিড়িপড্ডতি-_ ৬৭০ 

পিঢ়াধাতে--৮১৭ 
পিগুর1--৬৮৪ 
পিতা ধন্ধ ইত্যাদি--৮২১ 

পিতাপুত্রে কথোপকথন--৮৬ৎ 

পিত্ব-_-৬৭২ 
পিলয়া--৬১৫ 
গীত্য---৬৩৮ 
পুকুর ছৈল হার'-_-৭৭৬ 
পুখুর-গাবান--৮৫০ 

পুটপাণি-_-৭৪৫ 

পুটলী--৬৩৩ 
পুটি--৭৯ গু 

কবিকম্কণ-চণ্ডী 

পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস--৮৬৭ 
পুণ্য কান্তিক মাস__-৮৬৭ 

পুণা বৈশাখ মাস--৮৬৬ 
পুণ্যের সময়--৭০৪ 
পুততী- ৮১৭ 

পুভ্তলী কুশে--৮২৩ 

পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাই ঘরে-_-৬৯৪ 
পুজ্জ সনে--৬৫৫ 

পুথি--৭৩১ 

পুনর্ববসু- ৬৩৯ 
পুরট--৬৬৫ 
পুরথনের ঘাট-_৭৭১ 
পুবন্দরপুর--৮১৯ 

পুরাতন ও নুতন সাহিত্যের সম্পর্ক_-৮৯৩ 
পুরুরবা--৮৮৩ 

পুরুষোত্তমে, গতি-_৭৮৫ 

| পুলী-_-৬৩৩ 

পু্পক--৬২« 

: পুষ্পের ধন্ুকে......মারিণ পঞ্চবাণ__৭৯০ 

ৃ পূজার করণ--৬৯১ 

৷ পুজিল ষড়ঙ্গে_-৮৩৯ 

পৃতনা 
পুড়াতী--৬৩৭ 

৮০৮ 

 পুর্ণপাত্র--৬৩৬ 
৷ পূর্ববপক্ষ-_-৬৫৬, ৮১৪ 
পৃথু--৮৮৩ 

পৃথুলের ধার-_-৭১৯ 

পেঙ্গা--৬৪৯ 

পেড1---৬৫০ 

পেচাঁকে, নিমকে--৭২২ 
1 পেড়ি_-৭৫৭ 
' পেলা--৮৪৬ 

৷ পৌটা-_-৬৮৪ 
পোড়ে তবকির মু--৮৪৫ 

৮. পেশী পাশাপাশি 

পোয়ালের খড়--৭১৮ দু 

পোহাক-_-৭১৯ 

পৌঁটেক-_৮ ৪৯ 

প্রকার বশেষে- ৬৭০ 
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প্রকৃতিতা--৮৩৬ ফুরালে-_৬৪৫ 

প্রণমহো--৭৬৬ ফুললগাভা--৭০৮ 
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ মনে--৬৫২ ফুলঘর-_-৮৫০ 

প্রতিমা রুচি--৬৩৬ ফুলঝারা-_-৬৩৩ 

প্রত্য-_-৭8৯ ফুল-মোড-_-৬৩৩ 
প্রথম সম্মান পালে ইন্দ্রের সভায়--৭৪২ ফুলিয়া_-৭৭১ 

প্রররী ১ | ফুলীয়া নগব--৬৬৮ 

প্রবন্ধে_-৬৫৬ ূ ফুল্পর]--৯৫৫ 

রয় ৫ ৷ ফেড়ায়্যা_-৮০৫ 
প্রলম্ব-বধ--৮০৯ ফেলি-_-৭১০ 
প্রপাদ গঙ্জার জল-_-৭৮৭ ফেফাতুরা--৮৪২ 

প্রসাদ শুথধান অন্ন--৭৮৮ ফেক্সফার--৮৫৫ 

প্রহরাষ্টপতি--৮৩৬ ফৌটা-_ ৬৭৩ 
গ্রহেলিক।--৬৫৬) ৬৫৭ 
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসস্ত--৭১৫ 

প্রিয়ব্রত--৮৮৪ | 

প্রিয্ামুখে করে আরোপণ-_৭৯৫ বউলী--৭২৮ 
প্রেততথি--৮৫০ ৰকাঁল-_-৭৪০ 

প্রব্গ---৭৬২ বগড়--৬৫ 
বগড়ি--৭৭৬ 

বগী--৬৮১ 

বন্কা-_-৭১৫ 

ফকীর-_-৭০৯ বন্ধু-_-৭৭৫ 
ফণী-ফণ!--৬৭১ ব্-_-৭৭২ 

ফতেপুর-_৬২১ বঙ্গদাহিত্যে শিব-শক্তির প্রভাব--৯২৯ 

ফরমানী-- ৭৭২ বঙ্গের বাঠিবে মঙ্গল কাব্য-_+৯০০ 

ফরিয়াদ--৮০৯ ব্টি_-৬৭৬ 

ফাগ্ড দোলে--৮৬৮ বড় গঙ্গা--৬৫৯, ৭০১ 

ফাদ-_-৬৪৭ বড়শুল-- ৬২১ 

ফন্তুনে দ্বিগুগ শীত-_-৭১৮ বড়া--৬৮৪১ ৭৮৮ 

ফাল্তুনেতে লগ্ম--৬৩১ বড়াইবুড়ি--৮৪৬ 
ফান্জরড়িয়া-_-৭০২ বণিজ করণ-_-৬৩০ 

ফাঁস-_-৭৭০ বংস--৮৮৩ 

ফিতা_-৬৪৩ বৎস-হর ণ--৮০৯ 

ফিরাঙ্গি---৭৯০ বদল --৩৮২ 

ফুক--৬২৭, ৬৪৫ বদলে--৭৬২ 

ফুকে--৮১৮ বন জইয়।--৬১৫ 

ফুটে--৬১৮ বনমাল1---৭২৪ 
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বনী-_-৬৭৫ 

বন্দ্য--৮৪৪ 
বন্দ্যঘাটা--৬৭০ 
বন্ধন-্””৭২ ৫ 

বয়ড়া---৭৬৩ 

বরবটা-_৭ ০৮১ ৭৬৩ 

বরসুতা--৬৪৩ 

বরাবর--৬৫৫ 

বরাবরী--৬৮০ 
বর্যাতায়--৬৪৫ 

বরিয়াতি--৬৪১ 
বর্ণদ্বিজ---৮৭৯ 

বর্ণময়ী--৮৪০ 
বর্তীক-_-৬৪৯ 
বদ্ধমান-_-৬২* 
বলদ-_-৬৭১ 
বলদেবের ভগিনী--৭০৯১ ৮৪২ 

বলে "৬৯৩ 

বল্লাল সানিঞ1--৮১৫ 

বসম্ত-_-৬৮৬ 
বসন্তের রাজে- ৬৯৯ 
বদিতে--৭২৮ 
বসিল---৭৭০ 
বসী--৬৮২ 
বন্ু--৬৭৯ 

বস্থদেব-সুতা দেবি কৃষ্ণের ভ'গনী-_-৬৭২ 
বন্থদেবের শরণ--৮৪২ 

-_:৭০৮ 
বছিন-_-৬৫৮ 

বনত---৬৮২,১ ৭৫৭ 

বাই--৮০৩ 
বাই তি--৭৮৮, ৯৮২ 

বাইয়।-_-৬৮১ 
বাউটি-_-৬৮১ 

বাওন-_-৭8০, ৭৬১ 
বাকাদতি--৬৮১ 
বাক্য বস্ত বিধিমত---৬৩৪ 

বাখান- ৬২১ 

কবিকম্বণ-চন্তী 

বাগদি--৮৫৪,১ ৯৮২ 
বাগন--৭৭৩ 

বাগুনকোলা--৮২৫ 

বাঙ্গাল--৭৬৫,১ ৭৭৮ 

বাছি--৭০৭ 
বাঁজন নারিকেল-_-৭০১ 
বাজারে বিকায় গাত--৭৮৪ 
বাজিল---৬৭৬ 

বাজী--৭৪৫ 
বাজে---৭১৯ 

বাঁজে মহল--৮*১ 
বাঁজি--৬৭৬, ৬৮৪, ৭৩৮ 
বাঝা--৭৫৬ 

বাট-_-৬৬৯, ৮৪৭ 
বাটলা-_-৭৬৩ 
বাটি-_৬৭১ 
বাটা-_-৬৯৬ 
বাটে--৬৭৩ 

বাটা-_-৬৭৬ 
বাটে--৮৫৩ 

বাড়--৭৯০ 

বাড়রা--৬৬৯ 
বাড়ে-_৭০৬ 
বাণি--৭০১ 
বাণিয়-_-৬৫৮ 
বাতানিঞ গাই--৮১৭ 
বাতাস--৮৬৬ 
বাতান্য।-”৬১৪ 

বাথ্য--৭০৯ 
বাদ--*৬১০,১ ৭৬৩৬ 

বাছুয়।--৮১৫ 

বাদের সুসার--৮৭৮ 
বাছা।---৬৩৮ 

বাছড়--৬৪৯, ৬৭২ 

বান্ধ! বোঝ জেন সঞ্জেজনে--৬৭* « 

বাফৈ-_৮০৩ 
ৰাবুতি-_৬৪৯ 

বামদিগে ভূজঙগম দর্গিণে শৃগালী--৭৬৯ 
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বামন--৮১৩ 

বামাপতি---৮৭ 
বায়ন--৮৮৯ 

বার---৬১৯ 

বার দিন বাবার দিল --৬৫৪ 
বারই-_-৬৪৯, ৯৮১ 

বারতে প্রবেশ--৬৩, 

বারমাস্তা চৌতিশ। '৪ পাক প্রণালী--৯৫৯ 
বারাশত--৮৯৮ 
বারাহী--৭৬৮ 
বারি--৬৯৪) ৭৫২ 

বারুই-__-৯৮১ 
বার্তন--৬১৯) ৬৩৪১ ৭৫৩ 
বার্তীন--৭২৬ 

বালাই-_৭*২ 
বালাগাজে--৬৩৮ 

বাংল! সাহিত্য--৮৯৫ 
বাসবদত্া--৮১৩ 

বাহুড়িয়া--৮২৪ 
বাহ স্পন্দন--৩২৬ 
বাহে -৬৯১ 

৮ বাড়-_-৭০০ 
বাসর ঘর-__-৭৩৩ 

বাসী--৭১২ 
বিকট--৭৭৭ 
বিকলা পানি--৭০৫ 
বিকাল-_-৭১৯ 
বিক্রমকেশরী--৬১২ 
বিঘত--৮৫৯ 

বিদ্ব অধিকারী--৬*৭ 
বিচবোক1--৬৮২ 
বিচয়ে-_-৬৬৬ 
বিচারিয়! বিধবা-লক্ষণ__-৬২৪ 

বিছাতি__৬৭১ 
দিজয়নগর--৭৭২ 

বিটকাঁল--৬৪৬ 
বিড়ঙ্গ--৭৬২ 

বিড়1--৬৪৬ 

৯১৩ 
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বিড়াল--.৬৯৭ 
বিদগদ-_-৬৪৬, ৭১০ 
বিদগধ-_-৬৪৩ 

বিদমালা--৬৩২ 
বিদমোড়1--৬৩৮ 
বিদর্ভ-_-৭২৩ 
বিদরে-_-৬৬৯ 
বিধি-বিষু প্রিয় ৮৪০ 
বিনয় মাতয়ে অরি--৬৮৮ 

বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ--৮২১ 
বি্ু--৬৭৫ 
বিনোদা-_-৬১৫ 
বিন্দা--৬২৪ 
বিবাহ ফান্তন মাসে--৬৩১ 
বিবাহের দিন-নির্ণয়--৮৫৫ 

বিবাহের বয়ম-_-৬৩০ 
বিবাহের ম্বাঙ্গল্য বস্ত্-_-৬৩৫ 
বিভাকালে কেতু কিবা আছিল লগনে- 

৬১৮৩ 

বিমল দেবী--৭৮৪ 
বিন্ুকী--৮৪৮ 

বিয়।--৬৭০ 

বিয়াজ--৭৫৬ 
বিরিঞি--৭২৩ 
বিরিঞি-নন্দন--৮৪৫ 
-বিলাসিয়-_-৬৪৫ 
বিশল্যকরণী--৮৫৩ 
বিশা--৭০৭ 
বিশালাক্ষী--৬৩২১) ৭২১) ৭৪৯ 

বিশ্বরূপ--৮০৯ 

বিষহরি--৭৫১ 
ব্ষহরী, জাতি নাশ কৈল-_-৩৬২১ 
বিষুর--৮১৫ 
বিষুণপদতল-_-৩৯৫ 
বিষুপুর-__৭২৬ 
বিসর্জন-_৮৩৬১১ ৮৭৫ 
বিহজম-রাজ--৮০৭ 
বীড়া--৭১১ 
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বীরভদ্র-স্ৃৃত্য-তারি ণী--৮৪২ 
বুকে-7৬৫ 9 

বুঝি--৬৫০ 
বুঢ়াকে ইত্যাদি-__৬৭২ 
বুনে--৬৪৮ 

বুরুজ---৮৪৮ 

বুলে--৬৯০ 

বুলে অলি-_-৮৪৯ 
বুহিতাল--৭০১১ ৭88 
বুক--৮৩০ 

বৃথা! মাংদ--৮৭৯ 

বেউশ্ঠা--৬৩৯১ ৮১৫ 

বেকলা---৬৮৪ 

বেচয়েস”৮৮৫৩ 

বেচিবে লবণ গব্য--৮৮০ 

বেজক---৭২৩ 

ব্টা--৮৪৮ 
বেট্যা--৮৬৯ 
বেড়ী-_-৬৩৯ 
বেণ-৮৮ ২ 

বেণ্য।--৬১৩ 

বেতড়-_-৭৭৩ 

বেত্র জাল উপানদ--৮০৬ 
বেখুয়া-- ৮৭৫ 

বেদাস্ত---৬৫৫ 

বেদী--৭ ২৬ 

বেনা--৬১৮ 

বেলন-_-৭৯৬ 

বেল। দু দশ---৭০৬ 

বেলে- ৭১২ 

বেশর-”-৬১৬ 

বেপাক়্--৬৮৪ 

ব্হোন--৭১৯ 

বৈঠকি---৭৬১ 
বৈদগধি লিলা--৬২৭ 
বৈস্য--৯৭৯ 
বৈ্ানা থ---৭৪০ 

বৈশ্য--৯৭৮ 

কবিকঙ্কণ-্চণ্তী 

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের পরিচয়--৯৩১ 
বৈষ্ণব বেশ--৮৫৮ 

বোকা--৬৮২ 

বৌচ1--৬৯৭ 

বোঝা-- ৬৩৪১ ৬৭০ 

বোড়শুল--৭২৭ 

বোরাগ্গ--৮৪৮ 

বোল---৬৫৯ 

বোল কাট কাট--৮৬৯ 
বোলনপুরের ঘাট--৭৭১ 
বোলয়--৭৬৯ 

বৌদ্ধধর্মের ক্রিরত্ব--৭৯০ 
বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্মের প্রভাবের 

পরিচয়-_-৯৩১ 
বৌলী--৬৭৮ 
ব্যতিপাত--৭৫৯ 

ব্যবছার--৬৪৬ 

ব্যয়__-৭৭৭ 
ব্যাঙ্গী--৬৮১ 

ব্যাজ-_-৭০৮১ ৭৪০১ ৮১৭ 

ব্যাজের লীলা--৭১৩ 
ব্যাস--৮১২ 

ব্রহ্মবৃত্তি--৬৫৫ 

ব্রহ্মা...পালক--৭৭৭ 

ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ব--৯৭৭ 

ভ্ভ 

ভগবতী--৬৮৮ 
ভগ্নপাইক--৮৭৪ 
ভঙ্গপয়ার ছন্দ-_-৮৬০ 

ভজে নিশাপতি--৭৩৯ 
ভট্টা--৭২৪ 
ভট্টি--৬৫৪ 

ভদ্রা--৭৭৫ 

ভরত--৮৮৩ 
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ভাই--৬৫০ 
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ভারবি---৮১১ 
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ভাপসে--৬২৫ 

ভাম্ব তি--৮১৩ 

ভিক্ষা কর--৮৪৪ 
ভিতে-_৭০০ 
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ভূঁকিল--৬৭৯, ৬৮৩ 

ভুথ শোয-”৭৭৮ 

ভূখিল-__-৬২৩, ৭৩২ 
ভূঞ রাজা---৮০২ 
তুনী--৬৬৯ 

ভৃতশুদ্ধি--৬৯৩১ ৮২৩, ৮৬* 
ভূতি--৮৪০ 
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ভেট---৬৫৩ 

ভেটা-_-৮০৭ 
ভেড়া---৭৬২ 

ভেদ নাহি চারি বর্ণ-_-৭৮৮ 
ভৈরবী---৬১৯ 
ভোঙরি--৬৮০ 
ভোট--৬৫৯ 

ভোর--৭২৫ 

ভোল-_-৬৬৮ 
ভৌমবারে--৬৯১ 
জমর1---৭৬১ 

ভ্রমরার ঘাট--৮২২ 

কব 

মই-আই---৬১২ 
মইয়াই-_-৬১৯ 
মউড়ি_-৬৭৬ 
মকরে ধরণীস্ৃতা ইত্যাদি--৮০৭ 
মগধ--৭৭২ 

মগরা--৭৭১ 

মঙ্গল কাব্য--৮৯৭ 

মঙ্গল গার়--৬৪১ 

মঙলচণ্ডীগণ--৬৯৪ 
মঙ্গল বাসর--৬৩৮ 

মঙ্গলিতে--৮৭৩ 
মটমটি-_ ৭১৬ 

মড্যা--৬১৬ 
মড়1--৮৪৭ 

মড়ায়ে--৬২১ 

মণিকোট1--৭৮৩ 
মণিবেণে--৯৮১ 
মওলা-স৭২৭ 

মণ্ড---৭৮৭ 

মতি--৬৪৮ 

ৰ মদদনা-_৬১৫ 

1 মদমন--৭৫২ 



১০১৬ 

মদ-লেখ।--৭১১ 

মধুকর---৭৬ৎ 

মধুকৈটভ-_৮৫১ 
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ--৭৪১১৮০৬ 
মধুমাস আপায় মাধব পরবেশ--৭২৬ 
মন-কুমারের চাক--৮৬১ 

মনশিব--৮৫০ 
মনন্থা--৬১৫ 

মন্থন জৈঠী--৬৩৪ 
মন্-_-৬৩৩ 
ময়মত্ত-- ৮৪৮ 
ময়াল--৭৮৯) ৮০২ 

মরাই--৭২৯ 
মরুয়।--৭৯৬ 

মর্তমান--৭০৮, ৭৯৮ 
মল বাকি--৮০৮ 
মলয়--৭১৮ 
মশারি--৭১১ 
মসান--৮৩৫ 

মস্তক মুণ্ডন নদীগর্ভে--৭৭১ 
মহনা--৭৭8 
মহল--৬৭৩ 
মহল।--৮৪৯ 

মহার খ---৮০০ 

মহী গন্ধ শিল। ধান--৬৩৫ 
মহীলতা---৭৪৪ 

মহুরী--৮০৫ 
মহেন্্র--৭৭২ 

মহেশ পার্বতী, একতন্ু--৮৭৫ 

মহোদর--৭৩২ 

মহছোদয়ী--৬৫৪ 

ম।--৮৬৯ 

মাইয়।-_-৬২৪ 

মাউত---৬৫৩ 

মাকন্দ--৭৬২ 

মাগো--৬৯৬ 

মাঘ--৬৫৪১ ৮১২ 

মাঘ নিরামিষে--৮৬৮ 

স্পা শীাশিটি 

কবিঞঙ্কণ-চ্রী 

মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান--৮৬৭ 
মাঙ্গি-- ৬৫৪১ ৭৫৭ 

মাছরাঙ্গা--৬৪৯ 

মাছি--৭১২ 
মাছ্যতায়--৬৬৮ 

মাছ্যাতা -_ ৭০৪ 

মাটিয়ারী--৭৭০ 
মাট)। -৬১৬ 
মাঠে__৬৬৫ 
মাড়,য়া-৭৬৩ 

মাতলি--৭৩২ 
মাত! কান্দ্য/ কেন মর--৮৭১ 

মাতৃলানী--৬২৭ 
মাতোয়াল--৬৮৭ 
মাথা--৬৫৯ 

মাথ! মুড়্যা পাঠাল্য কানন--৮৩০ 
মাথায় মুকুট--৬৭৬ 
মাদক দ্রব্য--৭১৩ 

মান1--৬৭৭ 

মানাদ--৭২৭ 

মানিলো--৬১১ 

মামুদ।---৮৪৭) ৮৮৫ 

মায়াময় হৈল পুরী---৮৩৩ 
মারাটা--৯৮৪ 
মার্কগেয় হদ--৭৮৪ 
মাঁলঞ্--৬৭৩ 

মালতী--৮১৩ 

মালয়--৭৭২ 
মাল1---৬৪ ০ 

মালা-চন্দন--৭২৯ 

মালী---৯৮০ 

মালুম কাঠ--৭৬০, ৮২০ 
মালা ফাস দিয়--৮১৬ 
মাসতিত--৭৪৫ | 
মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্--৭১৮ 
মাসের অদ্ধী ভোগ-_-৬৩১ 
মাহেশ--৮২৭ 

মাহুর--৬৮৪১ ৭১৪ 



* নিদর্শনী ১০১৭ 

মিঠ-_৮৭৬ 
মিঠ'_৬৬৬ 
মিঠাপানী--৭৭২ 
মিরাস--৭৩৮ 
মিলী-_-৬৭৯ 
মীন__৬২৭ 
মীনরাশির কল্যাণ- -৭*৮ 
মু ৮১৯৩ 

মুকুনা--৮৭৬ 

মুকুন্দরাম কবিকক্কর্__-৯০৬ 

মৃণালী__-৬২৮ 

মৃতপতি কোলে-_-৭ ১৩ 
মৃত-সপ্ভীবন--৮৫৪ 

মৃত্তিক। ভক্ষণ--৬১০, ৭৯৭ 

মৃত্যু কৈলে জয়--৭২৫ 
মৃত্তিকা শঙ্কর--৭৭৩ 

মেণী--৬৮১ 

মেঘ-_-৬১৭ 

. মেঘড়্ুর কাপড়--৭০৫ 
মেঘদূত_-৮১২ 

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ-রচিত কাব্যের নাম- | মেড়তলা--৮২৭ 
৯৩৪ 

মুকুন্দরাম কবিকম্কণের আবির্ভাব-কাল-_ 
৯১৯ 

মুক্তি হয় যদি মরে জলে-_-৭৭৫ 
মুখটি--৬৬৯ 
মুখবাছ্া-_-৮৬১ 

মুগ--৭৬৩ 

মুগনারি--৭০৯ 
মুচঙ্গ--৮৩৩ 

সুচুকুন্দ--৮১৪ 
মুড়া--৭5৪ 

মুঢ়া--৬৯৭ 

মুদ্র/--৮১৩ 

মুনি--৮৩০ 
মুরারি--৮১৩ 
মুরারী শীল--৯৫৮ 
মুলুক--৭৭১ 

মুশরী--৬৬৭ 

মুসলমান__-৯৮৪ 

মুসলমান ধর্মের প্রভাবের পরিচয়--৯৩১ 
মুহরী--৭২৪ 
মুঢ--৭১৮ 

মুঢ়-সীমা--৮৭৭ 
মূল_-৮০৭ 
মুকুগ্ু-নন্দন-_-৬৩৫ 
মুগশিরা-_৭২২, ৮২১ 
মৃূজাপুর--৭৭১ 

| 

ৃ 
র 
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র 

মেতি--৭৮ 

মেথি--৮০৫ 

মেদননল---৭৭৩৬ 

মেদিনীমল্ল-_৮২৮ 
মেলানী-_-৭*১১ ৭৭০ 

মেষ রাশির কল্যাঁণ-_-৬২৯ 
মোগল--৮০১ 

মোচড়িয়া--৬৯৭ 

মোজা --৭৯৩ 

মোটি-__৭' 
মোদক---৯৮১ 

মোম--শ৬১ 

মোহন1--৬১৬ 

মোহর---৬৭৪) ৭৬১ 

মোহাদার--৬২৩ 

মোহান--৭৯০ 

মোহিনী--৭*৬ 

মৌতি--৮৮৪ 

৬০] 

যজমান--৮৮০ 
যতবার মৈল গৌরী--৭২৫ 
ঘদ্দি বন্দীশালে ইত্যাদি--৮০৪ 
যদিশ্তাৎ-_-৬৫৯ 

যব--৮৩৭ 
যব্ন---৮৪৮ 

যমকা ক---৬৪৭ 



১০১৮ 

যমত-_-৭৬৪ 
যমল অর্ভুন--৮*৯ 
যমের ভগিনী--৮৪« 
যমের ভগিনী তুমি--৮০৬ 
যযাতি--৮৮৪ 

যাকরে গোসাঞ্ি--৬৫* 
যাণ্ড-৭ ০২ 

য়াটে--৬৭৫ 
যাত্রায় অমঙগল নিমিত্ত-_-৭৬৮, ৭৯৯১ ৮৫৯ 
যাত্রার শুভদ্দিন--৮২ ১ 
যাত্রার শুভাশুভ নিমিত্ত --৭৬৯ 
যাত্রায় শগাল বাম--৮৫৯ 

যাত্রিক শিরোষণি-_৮৪১ 

যাদব-ভগিনী--৮৪০ 
যাহুয়।---৮০৩ 

যামি--৭৯৫ 

যার ধন সেই কুলজন--৮৮* 
যুঝারিয়া_-৬৬৯ 
যুঝো--৬৭৭ 

যুধিষ্টির__৬১৩ 
যেইজন গায়--৮৮৮ 
য়েকফুলে মকর ন্---৬৮৬ 
য়েকফুলে মধু খায় ভ্রমর-দম্পতি--৬৮৭ 

যোগাস্ত---৬৫৪ 

যোগাক়--৮০২ 

যোৌগিনী--৬৬৫ 
যোগিনী......... লাউ--৭৬৯ 

যোষা--৬৮৮ 

শর 

রই ঘর---৭৭* 

রক্ত বীজ---৮৮৭ 
রক্ষিত--৮১১ 
রঘু--৮১৯, ৮৮৪ 

রঘুম ণি--৮১৩ 
রঘুরাজ।--৬ ১৩ 
রজকের শুনি কথা--৭৩৪ 

রজ গোল।--৬১৪ 

কবিকম্কণ-চণ্তী 

রণ অগ্রে হৈলা বাস্থদেবের অগ্রণী--৮৪২ 
রণভঙ্গ---৬১৬ 

রণভূর---৮৩৩ 
রণমুখ।--৬১৪ 

রণমুউ।--৮৪৯ 
রতিভোলা--৬১৬ 
রত্ু পঞ্চ--৬৪৫) ৮৩২ 

রত্বাবলী--৮১৩ 
রত্বমালার তীরে--৮৭১ 
রথাঙ্গপাণি--৬৯২ 
রবাব--৭৯৬ 

রবিবার--৬৩১, ৭২২ 
রবিবার (বিবাহে)--৮৫৬ 
রবিন্থত--৮৮৫ 
রম! সরন্বতী--৭৬৭ 
রস্তাতরু--৬৩৪, ৮৫৬ 

রস্তাপ্রক-_-৭২৮ 
বয়-৬৫৮ 

রসই শাল--৭০৭, ৮১৬ 
রপদ---"৭৯০ 

রপলবাস---৭০৭ 

রস্থয়ে--৮৬০ 
রসের কাজল---৬৩৮ 

রসের দর্গণ--৬৪০ 
রসের দাপনি--৭০৩ 
রহায়-_৭৫০ 

র!---৭৪৮ 

রাইখড়া--৭১০ 

রাইয়--৬২৪ 
রাউত--৬৫৩ 

1 বাকা--৬১৫, ৭২৯ 
রাখাল--”৬৭৬ 

রাঘবপাওবী--৮১২ 
রাউন--৬৬০ 

রাঙ্গড়ি--৬৮১ 

রাঙগা--৬১৫ 

রাঁজ-অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন--৮৩৫ 
 রাজরাজেশ্বরে--৭৮৮ পপ? পপ পসপ্পপ্পপাপ পাশ পস্টী 



বাজহংসেব গমনে--৬১২- 

রাজা নল---৬৫৭ 

রাজার ছ কন্ঠ। করাব বিয়া--৮*৭ 
রাজী--৭৪৫ 

রাড়_-৭২৯ 

রাঢ--৭৭২ 

রানী ভাতে পৌতে বাঁশ--৮৬২ 
রাম স্মোউরণ--৬২৯১ ৭২১, ৮২০ 

রামাদিত্য-_-৭৩০ 
রামার়ণ--৬৫৪ 

রামের মন্ত্র--৮৫৬ 

রায়--৬৫৩১ ৬৮৭ 

রাছ--৬১১ 

রাহু ও কেতু--৬৭৪ 
রিক্তী-_-৭৬০ 

রুজু-_৭৩৩ 

বীপস--৭০০ 

রেজ।-_-৭৯৭ 

রেবতী নক্ষত্র (বিবাহে)_-৮৫৬ 
রোচন1।---৬১৬ 

রোহিত মংস্ত---৬৩৮ 

রোহিণী কুণ্ডত_-৭৮৩ 
রোহিণী সহিত শশী--৬০২ 
রোহিণী সোম-_-৬৪৩ 
রৈঘর--৮২০ 

নন 

ল-”৬১৮ 

লক্ষ তঙ্ক। ধন নষ্ট করে অকারণ--৮৩৪ 
পক্ষের টোপর--৮৩৪ 

লক্গমীধর-_৭২৬ 
' লবঙ্গ-_৭৬২ 
লবঙ্গ... ...জায়ফল--৭৫৫ 
লবণ গব্য বিক্রয়--৮৮০ 

লন্বোদর--৬৯২ 
ললিতপুর--৭০২) ৮২৬ 
বীহন1--৬২২ 

ূ 
| 

রাজ! বলে সাক্ষী হও ধর্মাস্তকারিণী--৮৩৫ | লাঁজ--৬০৯ 

ূ 

শনিষর্শনী ১৩১৪১ 

লহন! তোমার ক্ষুরধার--৭১৬ 
ংহে---৭৮৯) ৮১৩ 

ল'জা--৬৪৩ 

লাটুয়া__-৬১৫ 
লাঁড়--৬৬ ৬ 

লাড় গা--৭২৭ 
লাখি--৬৭৭ 
লপ1--৮৭০ 

| লায়ের--৭২৭ 
| লাঁস-বেশ--৬৯৫ 
লাভুর-_-৮৪৪ 

লুট-_-৭৬৫ 
লুপ্ত সংবসর-_-৬৩০ 

লেকু--৭৬৫ 

লেখা--৬১৫ 

লেজ---৬৯৭ 

লৈল-_৬৬০ 
ৃ লোচন শ্রবণে--৮৮২ 

| লোচনের ফুল__৮৭৬ 

| লোটন-_-৬১৭ 

। লোটায়-_-৭৬৬ 
| লোণ--৬৭২ 
ূ লোহ--৬০৯১ ৭৫০ 

লোক্ছন--৭২৪ 

রে 

স্পা 

শকট ভঙ্গ কৃষ্ণ কর্তৃক-_-৮০৮ 
শকুল-- ৬৫৭ 

শর্তি'রূপা তিন দেবে--৭৬৭ 
শগড়--৮৪৮ 

শহক্ষেত্র--৭৮৯ 

৷ শভ্খবেণে--৯৮১ 

৷ শঙ্খ শীরাম লঙ্ষ্মণ__-৭৫০ 
ূ শজরু--_৬৭২ 

| শঞ্---৬০৮ 

শতক--_-৬৪৯ 

। শতপল--৮১৯ 

১ তি ২ ১ 
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১৩২৩ 

শতাক্ষরী--৮৪০ 
শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা"'' একজন 

সপ্ত ৩৯) 

শধম্ম--৬৫২ 
শনিবার--৮২১ 

শপনে আদেশ পান--”৬৭০ 

শময়-বন্ধ---৬২৮ 

শয়--৬৩৫৫ 

শয়চান--৬১৭ 

শয্যা-তোলনী --৬৪৩ 
শরল।--৬১৪ 

শর1---৬৩২ 

শর ক-””৯৮১ 

শরালু--৬৫ ০ 

শরিষার ফুলে--৬৭৭ 

শসা--.৭৫৭ 
ংশ---৬৪৮ 

শউল1--৬৮০ 
শাকম্তরী---৭৬৭ 

শীকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা--৮৮৮ 

শাখারী ঘাট--৮২৫ 
শাণী-_৬৩৪ 
শাত-নলা-্”৬৮৭ 

শাতি--৬৯৫ 

শাত্তনু---৮৮৪ 

শাস্তিপুর--৭৭১ 
শাপিনী--৭১৭ 
শামুকান--৬৪৯ 
শল--৬৩৫? ৭১৪ 

শীস--৭০৭ 
শিকড়দছ-৮২৭ 

শিঙ্গা বেত--৮৪৪ 

শিথির উর্ধে ব্যোম'*****বিদ্দুবিভূষিত 
স্প্প৬৯৩ 

শিখী-- ৮০২ 
শিব ও শক্তি পুজার ইতিহাস--৯২৭ 

শিবদাঁরে "শঙ্খ ধবনি--৭৫৪ 

শিব না ছাঁড়িব--৮৩৬২ 

কবিবস্কণ-চণ্ডী 

ূ শিবপদ---৬*৯ 

শিবপূজায় চন্দন--৭৫৪ 
শিবপৃজায় চামর--৭৫৪ 

৷ শিৰ শক্তি এক--৮৬২ 
ৰ শিব শোউরিয়--৩২৭ 
ূ শিবাস্থৃত-নিনাদিনী--৮৪৩ 
। শিবিরাজা--৬৫১ 
। শিয়ার--৬৯৪ 
| শ্রির-নিকে তন--৭২৪ 
৷ শিশুরবি-ছট1_-৬১১ 
। শীত--তরুণী তপন-তাপ নিবাঁরিবে- ৮৬৭ 

। শীতপ্রস্থ--৮৬৭ 
| শীতল--৮৬৮ 
1 শীতের পরিআণ-_জানু ভানু রুশীনু-_ 
৭৯৮ 
। শুক--৮৬২ 

শুঁকদেব--৬১৩ 
শুকান ডালেতে''''''কাউ--৭৬৮ 

শুক্তি নব পাতিল আধান-_৬৩৬ 

শুরু ত্রয়োদশী--৮২১ 
। শু ট-_-৭৬২ 
ূ শুতিলে--৬৯৮ 
| শুনি--৭৬৭ 
| শুনিবে--৬৭৪ 
ূ গুনিলে বাড়য়ে ধর্ম--৮৩২ 
। শুভ খঞ্জন--৬৪৯ 

ূ গুভযো গ--”৬৩০১ ৮২১ 

। শুভাশন-_-৬১৪ 
 শুয়াঠুটি--৭৬১ 
| শুয়ান্তি-_৮৩৪ 

ূ গুলফা--:৮০৫ 

ৃ 
ূ 
| 

এ পিশশপীপশপীপসীপীপীশ শি 

গুণ ক---৬৭২ 

গুক্ধমাংস-- ৮৪৪ 

শুল- ৮০৪ 

শুলপাণি--৭২৫ 
শৃগাল দক্ষিণে--৭৬৯ 

ূ শৃগাল বাম, যাজায়--৮৫৯ ণ 

৷ শৃগালী--৭৪২ 



শোশর---৬২১ 

শ্রবণ-মজল-_৮৮৭ 
শ্রী--৬০৮, ৬২১১ ৬৭০) ৬৭৪) ৬৮৭ 
শ্রীগান্ধার-_-৬৭৯ 
শ্রীপশ্ছ-_ ৬৫৫ 
শ্রীফল-শাখাবাহিনী--৭৬৮ 
শীবংস--৬৫৭ 
শ্রীবৃন্দাবন-_-৬৫৩ 
শ্রীভাগবত-_-৬৫৪ 

শ্রীমস্তের ক্রন্দন--৮৫৭ 
শ্ীমস্তের পরিচয় দান-_-৮৬১ 
শ্রীমস্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকষ্ঠ--৮৫৬ 
শ্রীয়পতি--৮২২ 
শ্রীহরি-সেব_-৮৭৬ 
শ্বেতগঙ্গ।--*৮৫ 

শ্বেত মাছি--৭৪৩ 
শ্বেতমুনি--৮১২ 
শ্বের মুখক মল---৬৩২ 

শোয়াগের--৬৪৫ 
শোল--৬২১১ ৭০৮ 

শ্বন্থুর1--৬৪১ 

শ্মশান-খিরাই--৬৭ ১ 
শরবণা---৭৫৮ 

হব 

ষটুপদগায়িনী--৮৪২ 
ষড়ঙ্গ (বেদের )--৭৭8 

ষড়ঙে পুঙ্গা--৮৩৯ 
খাড়--৭২৯ 

ষষ্টি হাঙ্জার স্থুত--৮৩০ 
ষোল উপচার--৭৪২ 
ষোল পালা গান--৮৮৮ 

যোলবাণ--৬৫২ 

শ্ন 

সই-””৬৬৯ 

সও-"৬৬৯ 

সও1---৮৫৮ 

১০৪ 

৮ 

১৬২১ 

সজল জলদে যেন পরয়ে বিজুলি--৭*৩ 
সজার--৬৭২ 

সঞ্চান--৬৫১, ৭৯৯ 

সঞ্জ--৮০০ 
সজীবনীপুর--৮৪৩, ৮৮৫ 
সতা--৬৬৮১ ৮১৭ 

| 

| 

সঙ্কেতমাধব--৭৭৮ 

সত1 পরলোকে হয় প্রতিকার--৭২২ 

ূ সদদাগর--৬১৩, ৬৪৭, ৮৭৮ 

ৰ সন্বন্্--৬৫২ 
সম্তোথ--৭২৫ 

সন্পিবিট--৬৩৭ 
সপিওন--৮৫২ 
ূ সপ্ত খধি--৮৮২ 
সপ্ত খে কৈলা পুণ্যশালী--৭৭৫ 
; সপ্ত খধির শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম--৭৭২ 
| সপ্ডগ্রাম--৬২১১ ৭২৬ 

সপ্তম--৬১৯ 

সপ্তমা--৮৬১ 

সপ্তশলাক। ( ভেদ )--৮৫৫ 

সফর---৭০৬১ ৭৫৬১ ৭৭০ 

সভাকার---৭২৮ 

সভারে--৬৪৬ 

ূ সভে পিরিতের বন্ধু-_-৬৫১ 
সভে বিলক্ষণ--৮৫২ 
পময়ু-বন্ধ---৬২৮ 

সমা--৬২০, ৭২৬, ৭৫৭ 

ূ সমুদা--৮৮৫ 



১০২২ কবিকস্কণ-চণ্ডী 

মুদ্রগড়ি--৮২৭ 
মুদ্রতটে পিগুদান--৭৮৫ 
দমুদ্রে জল বিনে......... নাই স্থল--৮৭৪ 
দমুদ্রে ডুবিল ভাই--৮৪৪ 
সম্পাতি--৭৩৩ 
সম্প্রীতি--৭১৭ 
সম্বায়--"৭২ 2, ৭২৮ 

সম্ভায়---৮৬৩ 
সয়াল!---৭২৭ 

সয়্য।- ৬৭৬ 

সরমগলা--৮৩৩ 

সরল-পুঠী-_ ৭০৮ 

মর।--*”৭১২ 

সর্প বামে--৭৬৯ 
সর্বকলা--৮৪৩ 
সর্বব তীর্থস্থান সম হরি-সন্কীর্তভন--৮৮২ 
সর্বসী--৬৮২ 
সহম্াক্ষ-_-৮৩৯১ ৮৫২ 
সহার়ন--৮৮৫ 
সহিতে ন পারিয়া ভার--৮*৯ 
স/হল--৬২৫ 
সাঅন---৬৪৭ 

সাকিম--৮৬০ 
সাকাই--৮২৪ 
সাগরে কাম্য--৮৫৭ 

সাগরে মরণ, কামন!| করিয়া ৮২২ 
সা ঙল1---৬১৪ 

সাঙগ--৮*৩ 
সাঙগাতিন- ৬২৪ 

সাঙ্গাতিনি--৮১৬ 
সাজ---৮*৫ 

সাট---৭ ৭০ 

সাড়1---৭৭১ 

সাড়ক---৭৪৭ 

সাড়াসি--৭৪৪ 
সাতটা--৬৮২ 
সাতানই--৬৬৮ 
সাধব--৬৪১, ৬৭৪ 

সাধু--৬৪৬ 

সাধুআানী--৬২৭ 
/,সাধে--৬৭৫ 

সান--৭8৪ 

সানাইয়'--৮২* 
সান্ধাইল--৭১৯ 
সান্ধীল।---৬৫৬ 

সাপডঙ্ক-_৬৯৫ 
সাপের দই--৬৩৯ 
সপে দুর গেল রতি-_-৭৩৯ 
সাবল--৭8৪ 

সামগ্রা--৬৪৪ 

সামাজিক রীতিনী তি-_-৯৬১ 
সায়--৮৭০১ 

সায়বানি--৭৫৩ 
সারি--৭০৮ 
সারিয়! পড়িল--৬৮৩ 
সারা--৬৫ 

সারী হৈল! লুকি--৬৫৫ 
সারেজা--৬১৭ 

সারেঙী--৬৮২ 
সালশাখী--৮০৮ 
সালিক__-৬১৬ 
সালিখা-৮২৮ 

সাধুড়ি--৬৭০ 
সাহিত্যদর্পণ--৮১৩ 
সাহিত্যের আদি স্বরূপ--৮৯৪ 
সাহিত্যের সামগ্রী--৮৯২ 
সিউলী--৯৮৩ 
সিথরিয়া--৬১৪ 
মিতল--৮৬৮ 
সিতানিত-_-৭১৭ 
সিতাসিত ছুই পক্ষ কিছুই না জানি--৬৮৫ 
সি থি--৬৭৮ 
সিদ্ধার্থ--৬৩৬ 
সিন্দুরিয়া_৬১৫ 
সিন্ধু--৮৮৪ 

সিন্ধুতটে পিগুদান--৭৮৫ 



সিপ--৭৭১ 
সিবান্থুতনিনা দিনী--৮৪৩ 

সিয়াকুল--৭৬৮ 
সিলা--৮৫৫€ 

সিংহল নগরে আমি যাই-_-৮৮৭ 
সিংহলেশ্বরের চণ্ডি কা-স্তব--৮৫৪ 
সিংহিবতি_-৬৮৭ 
স্থই-_-৬৭৩ 

গ্ুকানের মৎ্শ্ত ইত্যাদি--৭৪১ 
হছন্দরী--৭৯৭ 
সহ্বজান--৬২৮, ৬৪৬ 

হ্নী বে--৬৭৪ 

লুন1---৬১৬ 

স্থবর্-বণিক--*৯৮২ 
স্থুভট্র-৭৯৭ 

স্থভদ্রা বলাই...... জগন্নাথ--”৭৮ ০ 

স্থমহরি--৬৯২ 
সুধার--৮৮৫ 

স্থমের উপরে--৭*৯ 
স্বয়!--৬৪৬,১ ৭৫৬ 

সুয়াঠুটি--৭৬১ 
দয়া--৮১ ৭ 

স্নরকাল--৬৬৫ 
সরন্দী--৭১০ 
'হুলগগ--৮৩১ 
স্থশঙ্খ কুলপি--৬৩৩ 

স্থসারিয়া---৮*৩ 
স্থ্থির করিলে দেবরায়--.৭০৯ 
সুহষ্গ---৬২৪ 

সুতা-”৮৫৮ 

সুর্ষ্যে অর্থা--৮৩৮ 

সেই লাভে--৭১৬ 
সেকরা--৯৮২ 

নেত1--৬১৪ 

এব ৭ 
সেঁন--৬৪৯ 

৬,সেন্ধ---৬১৬ 
সেয়ান ঢাটি--৮৬৯ 

চি 

টনি িত তি হর নি ও 
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০2 রিয়ার রর 

নিদর্শনী ১৩২৩ 

সেয়া খাল।--*৭২৬ 
সের--*৭*৮ 

সোঙরি--৬৮৯ 

সোণ।--৬৫৯ 

সোনা তির--৮১৯ 

সোনা-ধাও1--৮৭১ 

পোমাঞ্ি--৬১৭ 

সোক়াগ, সোহাগ--৬৪৫ 

সোষর--৬২১ 

সোহা গ--৬৭১১ ৬৮৭ 

সৌজমুখ-_-৬১৪ 
স্রী-আচার---৬৪৩ 

সত্রীঞ্চঙ্গ দেবতা--৭৬৪ 
স্থাপ্য ধন--৮৬৩ 

সনে যায় পুণ্য---৭৭৫ 

স্বপ্লাদেশ--৬৭০ 
স্বরভেদ---৮৬৩ 
স্বর মঙঙ।---৮৩৩ 

স্বস্তিক---৬৩৬ 

শ্ররহর করিয়া স্মরণ--৮১২১ 
স্মের মুখকমল--৬৩২ 

হ্ 

হকু--৭৩, ৭৬৬ 

হনহন--৭৫০ 

হনুমানের গ্রতি দেবীর আজ্ঞা-_-৮৫৩ 
হয়--৬১৩ 

হরগোরী--৮৭৫ 

হরতনু---৭৬৭ 

হরবস--”৮০৩ 

হর হরিভাবে--৭৮৪ 
হরিণের পৃষ্ঠে--৭৫ ৬ 

হরিতাল---৬৫০ 

হরিদ্র।---৭১০, ৮৬৩ 

হরিবংশ পড়ে--৭৩* 
হরিল হুহিতা--৭০৬ 
হরি-সন্থীর্ভন---৮*৮ 
হন্নি-সন্কীর্তন সর্বতীর্থগ্থান সম--৮৮২ 

৪ 



১০২৪ 

হরি-সন্নিধানে--৭৬৭ 
, হরি হরি--৭২৪১ ৮৮৮ 
হলদি--৭৬২ 
হলদী-- ৮৩৬ 
হাইআমলাতী--৬৭২ 
হাইহামলাতি--৬৩৭ 
হাকান্দ--৮৭০ 
,হাকারিয়া--৬৯৪ 
হাকার---৭৬৫ 

হাঙ্গিবাতে--৬৩৯ 
ইাচি জ্যেঠী বাধা--৭৯৯ 
ছা ছি---৬১ ঞ 

হাটেরে--৭০৭ 
হাড়ি--৮*২১ ৯৮৩ 

হাড়ি--৬৭২ 
হাত দিয়! শিরে--৭*৬ 
হাতা তে--৮৭১৬ 

হাতাক়্য।--৭৫৫ 

হাঁতেখড়ি--৮১১ 
হাত্যাদাছ--৮৭৭ 

হাথ--৬৫৯, ৬৭৫ 
. হাথ-সান--৮৭৭ 

, হাথাঞ1---৭১৮ 

হাব্যাস---৭২৩ 

ছ1ম---৬৭৯ 

হামার-.৮৮৬৮ 

হারমাদ--৮৩২ 

হারমাদ ও ফিরাঙ্গী--৮৭২ 
হার---৬১৭ 
হারামদ্দের--৭৯০ 

কবিকদ্ষণন্চণ্ডী 

হালিসহর---৭৭১, ৮৭২ 
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